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Esperantisto 

Oficiala otgano de Soĉieto „Espero“ 

  

Ze 

Senpaga eldono por membroj de Peterburga S-to „Espere“ 
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в 

Manuskriptoj. korespondado К. p. devas esti adresataj je nomo de „Socisto Esper 
en S.-Peterburgo. 
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Eldonanto: S-PO „ESPETO“ en Peterburgo. - $ Redaktoro:“Esi3 ALL ABDES, 

—— 

Tinua esperanto presojn en Ruslando de D.P. WEISBRUTL. 
Peterkurgo: Troickij Prospekt, 14



Koresponda fako 
Novaj adresoj. 

RUSUJO. 

Moskvo. „Mjasniĉkaja, Ĉefa Telegrafo, S-rino E. A. Valerianova, telegrafistino. 
Moskvo. Doregomilovc, Stacidomo. S-ro A. P. Ĵiriĥin (kolektas poŝkartojn). 
Moskvo. Arbat, 51, loĝ 8. S-ro A. Prager, komercisto de novaĵoj; kolektas poŝt“artojn 

ilustritajn kaj poŝtmarkojn. 
Carskoe Sjelo, de Peterburga gub. Leonijevskaja, 4, S-ro A. P. Manasein. 
Urĵum de Vjatka gub. Zemskaja apteka. S-ro V. N, Domraĉev. 

” + . e Gimnazio, Fraŭlino Valentina Ŝvarc, 
» E mon „Fraŭlino Anna Perevosĉikova 

Umanj. Kievskaja staio, 57, S-nno Anronina Kudrickaja 
Ĉimkent Str-Darjinskoj obl. domo de A. Merzijakov, S-ro P. A. Komarov. 

BELGUJO. 
Sleidinge. S-ro Aug. Lippens (kolektas poŝtkartojn.) 

ANGLUJO. 
Perthshire. Scotland. Rosebank. Erol. S-ro Alex Pride. 
Plymouth, —Greenbank-Avenue, 34, S-ro A.C. Body. Deriras korespondadi kun fremdaj 

geesperantistoj. Ĉiam respondas. 

La celo de koresponda fako estas la unuiĝo de tutmonda esperantistaro per reciproka korespondado. Tial ni korego petas ĉiujn, kiel ruslandajn, tiel eksterlandajn esperantistojn. dezirantajn korespondadi pri kio ajn objekto kaj por kia ajn celo sendadi al ni siajn adresojn, legeble skribitajn. Por enpreso d'adreso en la korespondan fakon oni sendu al ni la poŝtmarkon de 10 kop. valoro La alilandaj poŝtmarkoj estas ankaŭ akceptataj por ilia nominala valoro. 
La Redakcio. 

(daŭrigoj “ 

BULGARUJO (Bulgariej 
Ajtos Dimitr P. Zihirov, komercisto. 
Bela Slatina V. Cv. Gaŝovski. 
Berkovica 9 Садамса, Сеог М. Ребеч. 
Burgas Kutjo P. Dimoif, commissionnaire—: 'pediteur. 

Ul. Aleksandrovskaja, 153, Ivan К. Ĉervenakov. 
Str. Ferdinando, 81, Hristo G. Djulgerof. 
Ŝtr. Ferdinando, 28, Anka I. Kuleva. 

Dobriĉ Vilaĝo Durbalij, Georgi Bejkov, instruisto. 
Drenova Monastiro Danail Hr. Vasilev. 
Gara Levski Dimitro Obretenov. 

  

Kazanlik = Pena S. Stajnova. 
Kjustendil Frukta vinberkultura lernejo, Stojo Baltafiev. 
K. Agaĉ V, Paŝakioj, 

Anton Popov. 
Jambol }. С. зыей. 
Loveĉ . Protestanska, Josif Radionov. 
Obraszovi tschitlik bel Rustschuk. K. Iliiej Farmer, instruisto. Obrazcov ĉiflik apud Ruse, telabora lernejo, Todor C. Ĉulev. 
Orhanie Grigor Gajdarof. 
Pleven у. lasen, Nikoliĉka D. Kuleva. 

D. Karalvanoif. 
S-ro Isidoro Bosc, directeur de la station viticole Plovdiv Klubo—„Stelo“.—G. P. Oreŝkov. 
kv. Karŝianka, Nikola St Bejnov. 
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dluslanĉda Esperantisto. 
Oficiala: organo de la Societo „Espero“, 

  

1905. 

  

  

Julio Redakcio 

ENHAVO: Al niaj 
Tri tagoj sub Liao-Yang'. de 8. Epŝtejn. 

  

  

8.-Peterburgo, Bolŝ. Podiaĉeskaja, 24. | La jaro 

legantoj. Letero de L. 

  

Zamenhof. Kverko, versajo de Devjatnin. 
Rememoro de Litvujo, versaĵo de A. Grabowski, 

El Delvig, versaĵo de L. Belmont. Solvita demando, versaĵo de A. Dombrovski. Esperantista 
movado, Esperantista movado en Bohemujo. Filio de S-to „Espero 
„Espero“ en Voronajo. Novaj membroj de Pete: 

  

en Melitopolo. Filio de 
urga S-to „Espero“. Koresponda fako. Anoncoj 

  

Al pi 

Общество „Эсперо“ получасть отъ мно- 
тихъ членовъ своихъ запросы, почему „Еиз- 
Лапа ВзрегалНзю“ не выходить аккуратно 
каждый мысяць, 

Отеъчая ba эти вопросы, редакшя пов- 
торяеть, что слёлать журналъ анкурат- 
нымъ (ежемъсячнымь),—5т0 самое первое 
и жгучее желаше общества, HO въ самомь 
началЪ издаще наше встрьчаеть массу 
неожиданныхь препятствй, почему въ № 
\ вовсе не было уназано время выхода 
слЪдующихь №№ журнала. 

  

Помимо тяжелато времени, съ которымъ 
совпало начало изланя аъ Росси эсперант- 
скаго журнала, мы встрьтили болфе серы 
ное препятстве въ перемфнЪ сотрувниковъ 
редакши, мноце члены которой на’ льто 
покинули Петербург и нъкотсрые призва- 
ны на войну. Д-р А. Аснесъ въ скоромь 
зремени также ожидаеть назначеня на 
Востокъ. 

  

  

Въ належдЪ, что къ осени силы наши 
будуть собраны и тогда мы окажемся въ 
состоянм зыполнить нашу программу, мы 
теперь просимъ у читателей нЪкотораго 
снисхожденя къ нашему молодому изданию. 

- fedanuia 

aj legantoj. 

Societo „Espero“ ricevadas de multaj ĝiaj 
membroj demandojn, kial „Ruslanda Esperan- 
tisto“ ne eliras akkurate ĉiumonate. 

Respondante tiujn ĉi demandojn, la Redak- 
cio ripetas, ke fari ĵurnalon akuratan (ĉiumo- 
natan)--estas la unua, flama deziro de la Sc- 
ĉieto, sed en la komenco eldono nia renkontas 
amason da neatenditaj baroj, pra tio la Ne l-a 
diris nenion pri tempo, kiam aperos sekvantaj 
№№ Че ĵurnalo: 

Ekster nuna malfacila tempo, kiu akom- 
panas eldonadon de esperantista ĵurnalo en 
Ruslando, ni havas plej gravajn kaŭzojn, kiuj 
naskiĝis en ŝanĝo de redakcianaro, kies mul- 
taj amoj forvaturis el Peterburgo por somero 
kaj kelkaj estas alvokitaj al milito. D-ro A. 
Asnes haldaŭ atendas forveturon al Oriento. 

  

Mi esperas, ke ĉe aŭtuno niaj fortoj kolek- 
tiĝos kaj tiam ni estos kapablaj plenumi nian 
programon; de nun ni petas niajn legantojn, 
ke ili ne estu severaj kontraŭ nia juna eldono. 

La 
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Letero de L.Zamenhof 

Kara Sinjoro Redaktoro! 

  

Mi ricevis Ja unuan numeron de La „Ruslanda Esperantisto“ kaj mi sendas al vi mian 
dankon. Al la nova gazeto mi deziras la plej bonan sukceson. Mi deziras al ĝi. ke ĝi glore 
plenumu sian taskon. ke ĝi frate unuigu inter ŝi ĉiujn filojn de „Espero“ kaj helpu ilin agadi 
sukcese per fortoj kunigitaj, Mi esperas, ke ambaŭ niaj ruslandaj crganoj „Esperanto“ kaj 
„Ruslanda Esperantisto" ĉiam reciproke sin helpados kaj subtenadas kaj multe akcelos la 2k- 
floron de nia afero en nia vasta regno. 

  
  

Via L. Zamenhof. 

зе 

Kverko. 
(Estas dediĉata al „Ruslanda Esperantisto“). 

——r 9k =» 

Ventega koleras, kaj ĝemas, kaj bruas 
Per tondro senĉesa kun fulmo senhalta, 
Forblovas de kverko potenca kaj alta 
Amason de freŝaj folioj, kaj skuas 
Ĝin mem eĉ de supro ĝis fortaj radikoj, 
Trapike fajfante en branĉoj fortikaj. 

  

Sed kverko ne timas ventegon koleran 
Ĝi staras fortika, per trunko krakante, 
Kaj, kvazaŭ minacan danĝeron mokante, 
Ne fleksas al tero ĝi kapon fieran. 
Ksj jen, post tre longa batalo sensonca, 
Ventego forflugis de kverko potenca. 

Kaj ree ĝi staras trankvila, fiera, 
Kaŝante migrantojn sub branĉoj gastamaj 
De pluvo, de sunaj radioj tro ilamaj, 
Kaj kiam ventego kruela. severa 
Denove atakcs ĝin el malproksimo, — 
Ĝin Kverko potenca renkontos sen timo. 

V. Devjatnin 
NT 

Три AUA пожь Ляоянон 
-— 

Прибывъ въ Ляоянь зъ серединь азгу- 
ста, ябыль порзженъ тъмъ спокойстыемъ, 
которое царило кругом Казалось, что 
упоительная нЪга южной ночи растворила 
кровавые призраки и принесла съ собой 
тишину и миръ, и такъ не хотфлось вЪрить, 
TAKS непонятна была мысль, что черезь 
нЪсколько часовт на этихъ попяхъ, напитан- 

ныхъ ароматомъ, прольется обильнымъ пото- 
комъ кровь тЬхь, ноторые въ эту ночь 

Tri tasoj sub Liao-Tang'. 
(L' impesoj de la kuracisto). 

Alveninte Liao-Vang'on en mezo de aŭgusto, 
mi estis mirigita de la trankvileco, kiu ĉirkaŭ- 
regis. Ŝajnis, ke la malsobriganta dorloto de 
suda nokto disigis la sangam fantomojn kaj 
alportis kun si mallaŭtecon kaj pacon kaj tiom 
oni ne volis kredi, tiom estis nekom; 
la penso, ke post kelkaj horoj sur tiu 
poj, plenigitaj je aromato, disverŝiĝos en lar- 
ĝa rivero la sango de tiuj, kiuj em tiu ĉi nokto 
ankoraŭ kredis kaj esperis, vivis kaj revis. La 
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еще върили и HANĜANKOD, KUNH KMEwTANW 
Августа 16-го, несмотря на упорные слухи объ 
уход® японцевь на югъ, все готовилось къ 
кровопролитному бою. Уже съ утра сльшал- 
ся раскатистый гулъ сотенъ орудй и на 
вершинах высокихъ холмовъ, окружающих 
Лясянъ съ юга и востона, Мы замфтили 
65npis облачка рвушихся шрапнелей Ожи- 
влеме въ Ляоянф росло, атмосфера стано- 
вилась все напряжение. Бсе притаилось 
въ ожидани чего то небывало грознаго 
и величественнаго: вы воздухЪ. ра кален- 
номъ лучами тропическаго солнца, неслось 
уже дыхаме смерти; было душно. тяжело 
А бой въ окрестности Пясяна разгорался: 
японцы напирапи на наши позищи съ яро- 
стной силой, стремительно захватывая одну 
перезню за другой и оттёсняя насъ къ 
главной лишм Ляоянскихь укрьоленй. 

    

Hau перевязочный пунктъ, нахолив- 
MIĤCR хъ западу оть полотна жельзной 
дороги у южнаго семафора, препставляль 
картину оживленной дфятельности. Panen- 
ные все прибывали. Вотъ принесли генера- 
ла Р. Стаканъ артипперйскаго снаряда 
вышибъ у несчастнаго генерала оба глаза. 
аъ то время, какъ онъ, считая себя безопас- 
нымъ у подошеы сравнительно отдаленной 
отъ боя сопки, закусывалъ вмЪст® со своимъ 
ащъютантомь. Принесли намъ и генерала 
М. тяжело раненаго гранатой. Попытка 
наша спасти его ампутащей не удалась; 
OHE потерял слишномъ много крови и 
умеръ во время операши. Къ вечеру коли- 
чество раненыхь было уже такъ велико, 
что приходилось, за недостаткомь мъстъ въ 
занрытемъ помфщен!и, класть ихъ на двор 
полъ отирытымь небомы среди ранен 
преобладали раны, нанесенныя шрапнелью. 

Между тъмъ бой затих и наць Ляоя- 
номъ спустилась ночь, ньжная, эвЪэдная, 
полная тайнъ, ночь, родившая страшный 
день. 

Въ горолЪ дфпались послфлыя приготов- 
ленмя нъ генеральному сражению: слЪшно 
подвозили снаряды, стягивались резервы, 
намфчались перевязочные пункты, заготое- 
лялись перевязочные матер'алы. Гулко отда- 
вались въ тищи ночи стукъ тяжелыхъ за- 
рялныхь ящиковъ и топсть передвигаю- 
щейся на новыя позищи конницы. Изредка 

16-an de aŭgusto, malgraŭ la obstinaj diroj 
pri foriro de japanoj suden, ĉio sin prepara- 
dis al sangoverŝa batalo. Jam de la maleno 
estis aŭdata disrulema sonego de centoj de 
bataliloj kaj sur la supraĵoj de altaj monte- 
toj, ĉirkaŭantaj Liao-Yang'on el sudo kaj ori 
ento, mi rimarkis blankajn nubetojn de rompi- 
ĝantaj ŝrapneloj. La moviĝo en Liac-Yang'o 
kreskiĝadis, l'atmosfero fariĝadis ĉiam pli sxre- 
ĉiĝema. Ĉia haltetis, atendante ion malordinare 
minacan kaj majestan: en l'aero. varmigita de 
brulantaj radioj de ltropika suno, flugadis 
jam la spiro de l'morto; estis sufoke, peze. 
Kaj la batalo en la ĉirkaŭaĵoj de Liao-Yang'o 
ekflamadis; la japanoj premadis niajn pozici- 
ojn kun terura forto, rapideme alkaptante unu 
vilaĝon post alia kaj depeiante nin al la ĉefa 
linio de ' Liao-Yang'aj fortikaĵoj. 

  

  

    

Nia bandaĝa punkto, sin trovinta okcidente 
de Vrelaro fervoja, ĉe la suda semaforo. pre- 
zentadis pentraĵon de vivema agado. Vunditoj 
ĉiam alvenadis. Jen eni alportis generalon R. 
Bombo de artileria batalilo malhavigis la mal- 
feliĉan generalon de ambaŭ okuloj tiatempe, 
kiam li, opiniante sin sendanĝera ĉe la fun- 
damento de monteto, sufiĉe malproksima for 
de l'batalejo, tagmanĝadis kun sia adjutanto. 
Oni alportis al ni ankaŭ generalon M., grave 
vunditan de granado. Nia tento savi lin per 
amputacio ne sukcesis; li perdis tro da sango 
kaj mortis dum la operacio. Vespere la kvante 
da vunditoj estis jam tiel granda. ke oni devis 
pro neesto de loko en kovrita konstruaĵo dis- 
metadi ilin en la korto sub la ĉielo mem;inter 
la vundoj plejis faritaj de ŝrapneloj 

     

Dume la batalado ĉesis kaj super Liac- 
Yang'o malsupriĝis nokto. delikata, stela, plena 
je misteraĵoj, nokto, naskinta teruran tagon 

En la urbo oni faris la bataliloj, kankon- 
dukiĝadis la rezervoj. estis difinataj la tanda- 
ĝejoj, preparataj la bandaĝaĵoj. Brue resona- 
dis en nokta trankvileco la iraparo de l'pezaj 
ŝarĝaj kestoj kaj la piedfrapado de lokŝanĝanta 
ĉeralaro. Jafoje per malfavora lumo ekbrula- 
dis sur horizonto fajreio. sed tuj malaperadis 
en nokta mallumeco. Estis tiel mallaŭte, tie! 
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зловъщимъ свтомъ вепыхивалу на горизон- 
ТЬ огонекъ, но тотчась же исчезаль въ 
ночной темнотъ. Было такъ тихо, такъ 

неподвижна, тахъ спохойно, что, казалось, 
этой таинственной ночи не будеть конца. 

Утомленный" работой, я прилегь отдох- 
нуть и тотчасъ же заснуль блаженнымъ, 
ирфякимъ сномъ. Не прошло и трех чассвтъ, 
какъ страшный орущиный грохотъ разбу 
дилъ меня. Проснулись и товарищи. Я au~ 
шелъ на дворъ. Утренняя заря исчезла; и 
за высонимъ хребтомъ лясянскихь высоть 
показался огненный диснъ солнца. Генераль- 
ное сражеме началось. Какъ и раньше, 
японцы начали бой при первыхь лучахъ 
восходящаго солнца. Грохотъ все усиливал- 
ся. Гремьли пзЪ тысячи орущй на восток® 
и на югь, и звукъ ихъ сливался въ сплош- 
ной гулъ. въ которомъ трудно было разли- 
чать отдфльные выстрьлы. Черезъ полчаса 
уже нельзя было разглядть вершины хол- 
мовъ; онЪ были подернуты бЪлыми облака- 
ми рвущихся шрапнелей.; мъстами, высоко 
въ возлухЪ поднимался столёъ чернаго дыма 
сть японской шимозь; пахло удушливой 
тарью. Въ семь часовъ утра нашь перевя- 
зочный пункт оказался въ сферф артил- 
лер!йскаго огня и намъ спЪшно приказано 
было передвинуться къ вокзалу и распало- 
житься въ садике, служившемь обычнымъ 
мфстомъ нашихъ прогулокъ. Здфсь мы быс- 
тро раскинули большой шатеръ и пригови- 
ли все необходимое для перевязокъ. Рядом» 
съ нами помфстились подвижные лазареты 
№ 16,2, и 26 и олинъ изъ отряцовъ Крас- 
наго Креста. Скоро стали прибывать ране- 
ные. Бой вначаль носилъ преимущественно 
артиплерйскй характерь. Около трехъ 
часовъ пополудни напряжене лостигло край- 
ней стелени. Грохоть быль такъ силенъ, 
что временами становилось трудно работать; 
земия гудфла. Казалось, что съ неба спус- 
тились титаны и они выворачивають эти 
горы съ основамемъ. 

    

   
Считаясь съ возможностью оставлешя 

Ляояна, приказано было раненыхъ, по нало- 
жены перевязни, по возможности скорфе 
эвакуировать на с®веръ. Къ сожально, 
туть сказались недостатки организаши, 
доходящ!е до преступной халатности. Въ 
самый нужный моментъ оборудованные сани- 

  

senmove, tiel trankvile ke, ŝajnis, tiu ĉi nokto 
ne havos finon 

Lacigita de la laboro, mi kuŝiĝis por ri- 
pozi kaj tuj feliĉe kaj forte ekdormis. Ne pa- 
sis eĉ tri horoj, kiel terura batala bruego min 
vekis. Vekiĝis ankaŭ la kolegoj. Mi eliris ek- 
steren La matena ĉielruĝeco malaperadis kaj 
post ata ĉeno de Liao-Yang'aj supraĵoj mon- 
tiĝis la fajra rondo de l' suno. La ĝenerala 
batalado komenciĝis. Kiel antaŭe, la japanoj 
ekbatalis ĉe l'unuaj radioj de l'leviĝanta suno. 
La bruego ĉiam plifortiĝadis. Sonegis du mi- 
loj da bataliloj oriente kaj sude'kaj ilia sono 
kunmiksiĝadis en senĉesan bruon, en kiu 
tstis malfacile distingeblaj apartaj pafoj. Post 
duonhoro jam oni ne povis vidi la montetajn 
supraĵojn; ili estis kovretitaj de blankaj nubaj 
de rompiĝantaj ŝrapnelej; ialoke, alte en aero 
leviĝadis kolono de nigra fumo de l'japana 
ŝimozo; odoris sufoka brulaĵo. Je sepa horo 
de mateno nia bandaĝejo iĝis en la sfero de 
lartilleria pafado kaj oni al'ni rapide ordonis 
almoviĝi al stacidomo kaj dismetiĝi en ĝardeno, 
servinta kiel ordinara nia promanejo. Tie ĉi 
ni rapide aranĝis grandan tendon kaj preparis 
ĉion necesan por la bandaĝo. Apude sin metis 
la moveblaj malsanulejoj J€ 16, 2 kaj 26 kaj 
unu el la batalionoj de l' Ruĝa Kruco. Bal- 
daŭ ekalvenis vunditoj. La batalado havis 
komence precipe artilerian karakteron. Ĉirkaŭ 
tria horo post tagmezo la steĉeco atingis ek- 
streman gradon. La bruego estis tiel forta, ke 
kelkafoje estis malfacile labori; la tero зопе- 
gis. Ŝajnis, ke de la ĉelo malleviĝis la titanoj 
kaj ke ili etradikigas tiujn ĉi montojn kun-ilia 
fundamento 

  

    

  
  

eblan foriron de Liao-Yang'o 
norden "la vunditojn 

Atendante 
om ordonis 
plej baldaŭ post bandaĝo. Bedaŭrinde, tie ĉi 
montriĝis la difektoj de l'organizacio, etingan 
taj kulpan malzorgemecon. En plej bezona. 
momento la aranĝitaj sanitaraj vagonaroj oka- 

evakuacii 
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тарные пефзда оказались не тамъ, гаф была 
эъ нихь нужда, а гдф-то около Читы или 
Харбина. 

Приходилось переносить тяжело ране- 
HX», CE брюшными и головными ранами 
въ наскоро составленные изъ товарныхъ 
вагонов „временно-санитарные“ или, в%р- 
н\е, антисанитарные пофзда. Впосльдствйи, 
когда мнф пришлось самому вести такой 
пофздъ, я воочю увипьяъ есЪ прелести 
такой эвакуащи. Раненые клались прямо 
на полъ: о тюфанахъ, о схамейкахъ не было 
и рьчи; да вдь нельзя при всемъ желани 
изъ вагоновъ, имъющихь на стЪнкахь 
надпись „8 лошадей —40 человёкь“ сдЪ- 
лать перевязочное мёсто хоть сколько 
нибудь удобное. И несчастные раненые, 
которые нуждались въ абсолютномь покоЪ, 
подвергались всфмь мучемямъ путеше- 
CTBIA BE TOBAPHOMP пофэдь. усыпая путь 
отъ Ласяна до Харбина своими трупами: 
кресты надъ могилами этихъ несчастныхь 
жертвъ войны будуть звучать зчнымь 
укоромъ человьческой совёсти 

(Продолжение слфдуеть.) 
Мукдент С. Эпштейнь 

as 

zis ne tie, kie oni ilin bezonis, sed apud Ĉita 
aŭ Ĥarbino. 

Oni devis transporti grave vunditojn kun 
ventraj kaj kapaj vundoj en malakurate kun- 
metitajn el pakaĵaj vagonoj „provizore-sanita- 
rajn" aŭ, pli rekte, antisanitarajn vagonarojn 
Poste, kiam mi mem devis konduki lian vago- 
naron, mi proprokule vidis ĉiujn belecojn de 
tia evakuacio. La vunditoj dismetiĝadis simple 
planken, matracoj, benkoj tute ne estis uza- 
taj; kaj ankaŭ ne estas eble €ĉ dum plena 
deziro el vagonoj, havantaj sur la muretoj 
surskribajon „8 ĉevaloj—40 homoj" fari ban- 
daĝejon almenaŭ iom oportunan. Kaj la mal- 
feliĉaj vunditoj, bezonintaj absolutan trankvil- 
econ, estis ĵetataj al ĉiuj suleroj de vojaĝo en 
pakaĵa vagonaro, pavimante la vojon el Liao- 
Yang' ĝis Ĥarbin per siaj mortekorpoj ; ia kru- 
coj super la tombej de tiuj ĉi malfeliĉaj ofe- 

la milito sonados per eterna riproĉo 

  

      

   

   

(Daŭrigota). 

Mukdeno. S. Epŝtejn 

Remeroro de Litvujo. 

1El Pan Tadeusz de A. Mickiewicz). 

Litva patrujo mia, simila al sano! 
Vian grandan valoron konas nur landano 
Vin perdinta. Belecon vian kun admiro 
Mi nun vidas kaj pentras, pro l ekzil! —sopiro 
Dipatrin', kiu qardas Ĉenstoĥovon helan, 
En Osfra Brama lumas ! Vi, Kiu Kastelan 
Novogrodek' defendas kaj plan urbanon, 
Al mi, infan', mirakle redonis la sanon, 
(Kiam mi, del patrino al Vi glerite, 
La malvivan palpebron eklevis subite, 
Kaj povis tuj al Via sanktejo ekiri 
AL Di", por redonita vivo, dankojn diri), 
Tiel Vi min mirakle portos hejman limoni... 
Dume transportu mian sopiran animon
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Al la arbar' — montetoj, herbejoj verdantaj. 
Larĝe apud la blua Njemen tiriĝantaj : 
Al la kampoj per greno diversa pentritaj, 
De' sekalo arĝentaj, de l' tritik' oritaj; 
Kiujn la neĝe-blanka poligon' ornamas, 
Kie per virga ruĝo timiano flamas, 
Kaj ĉion zonas, kvazaŭ per verda rubando. 
La kampa, kun maldensaj pirarboj. limrando. 

A. Grabowski. 

  

—«— 48 -— 

El Delvig. 
(rusa postoj, 

Apenaŭ ekkonis mi Vin — 
Per tremo plej dolĉa unue 

La Koro ekbatis en mi.. 
Vi manon ekpremis al mi— 

Tuj ĝojojn de vivo kaj vivon 
Ofere mi portis al Vi... 

„Mi amas!“ —Vi diris al mi 
Kaj ĝojo plej pura alflugis 

En nokton de mia anim'. 
Silente rigardas mi Vin — 

Ne ebie turmentojn, fei 
Esprimi de l' mia pasi'... 

    

Nun ĉian ideon pri lum' 
Kaj „ĉian altigan brilsenton 

Vi naskas en mia anim'.. 
Esperantigis 

Leo Belmont. 
roe — 

Solvita demando. 

Dank' al Dio sonas mia kanto, Anglo, franco, germano kaj svedo, 
al voŝo mi ne estas mula, Dano, sviso, italo, hungaro, 

Sed dank' al la bela Esperanto Min komprenas sen tradukrimedo, 
Mi parolas kun la mondo tuta Parolantan al ĉiuhomaro. 

Jes ĉu hejme, ŝu en eksterlando, 
Ĉie fratojn mi jam multajn trovas; 
Ĉar solviĝis tutnonda demando, 
Homo homon ekkompreni povas. 

29.11.05. A, Dombrovski
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sperantisto Movado. 
—— = 

Австро-Венгр!я. Въ ПрагЪ откры- 
то 9 эсперантскихь курсовъ для студен- 
товъ, слълыхъ и прочихъ лицъ обоего по. 
ла, причемь мноме студенты образовали 
группы для совыфстнаго изученя зсперан- 
~o. Riegl 8» Zizkov, 85 „Akademicka Везеда* 
читаеть курсь этого языка. По примёру 
бопгарскаго путешествующаго лисьма „Сег- 
3019", Поажежй зсперантсмй хлубъ от- 
правиль подобное-же письмо „Ргава“, съ 
прекрасною панорамою названнаго города, 
имфющее пройти слъдующе scnepasTexie 
центры: — Берлинъ, Стонгольмъ, Петер- 
бургь, Пловдивъ, Римъ Алжиръ, Муршю, 
Парижь, Лондонъ, Монтреаль, Мексику. 
Лиму, Санть-Яго, Мельбурнъ, Маниллу, 
Бомбей, |окогаму, н затфмъ, заполненное 
привфтствями и сообщанями изъ означен- 
ныхь городоеъ. вернуться въ Прагу. 

Культурный отщфлъ центральнаго Пе- 
дагогическаго О-ва учрелилъ эсперантск!й 
кореспондетсмй отдфль по вопросам об- 
разован!я. Въ вышедшемть въ 10.000 экземп- 
лярахъ сочинени „Реиуодсе crganisavaneho 
uĉitele помфщена статья Клатроо о зна- 
чен!и вспомогательнаго языка эсперанто. 
Также симпатичное о кашемъ язык® и о 
журнал „Lingvo Internacia" OTa2manca и 
„Pallas“ Hagy Lexikona (Большой лексиконъ 
научнаго obuecrea „Pallas“). Bw ma$ въ 
ByNANEUTA появилась новая эспераитская 
газета „Esperanto“ на языках эсперант- 
скомъ и венгерскомъ (Ред Marich Agoston, 
Budapest, IV, Papnvelde—u 6), Ha Iacxans- 
ной недьлЪ въ Вгалп состоялась эсперант- 

ская выстазка, длившаяся 7 дней, которую 
посфтило дб 500 чел. 5ег и Ка, первый 
на нАмецкомъ и послан на венгерскомъ 
языкахь произнесли довольно успёшно рЪ- 
чи о язык эсперанто. УспьХу выставки 
много способствовали различные документы, 
письма, книги и газеты, любезно прислан- 
ные эсперантскими труппами ко дню вы- 
ставки. Профессорь Этоп изъ Ung. Hra- 
Чвсь, проживающй нынЪ въ В%н+, сказал» 
о языхЪ зсперанто рычи въ О-вЪ Этики и 
Be Wiener “Kaufmannische Zeitschrifto Ha- 

обыкновенным успфхомъ увънчалась речь 
объ эсперанто, сказанная Зв ег въ Вепл, 

Aŭstrujo-Hungarŭjo. En Praha mar 
fermiĝis 9 esper. kursoj por studentoj, blind- 
uloj kaj ceteraj gepersonoj kaj kelkaj studentoj 
interunuiĝis por kunlernado de esperanto. Ri- 
egl en Zizkov, en „Akademicka Beseda“, legas 
kurson de nomita dingvc. Laŭ ekzemplo de 
bulgara vojaĝanta letero „Gergovio“, Praha 
esper. kluba sendis similan leteron „Praha“ 
kun belega panoramo de nomita urbo, trairon- 
tan la sekvantajn esper, centrojn: Berlinon, 
Stokgolmon, Peterburgon, Plovdivon, Romon, 
Alĝeron, Murcion, Parizon, Londonon, Moni- 
realon. Meksikon, топ, Santiagon. Meibur- 
non, Manillon, Bembeon, lokogamon, kaj post. 
plenigita de salutoj kaj komunikoj el diritaj 
urboj, reveni Prahon. 

  Kultura Fako de Centra Pedagogia S-io 
fondis Esper. Korespondan Fakon por deman- 
doj pri instruado. Elirinta'en 10000 ekz. ver 
ko „Pruvodce organisovaneho aĉitele", ennavis 
artikolon de Krumpholz pri taŭgeco de helpa 
lingvo Esperanto, Ankaŭ simpatie pri nia lin- 
gvo kaj pri ĵurnalo „Lingvo lnternecia“ rapor- 
tis „Pallas“ Нацу Lezikona (Granda Vor- 
taro de scienca societo „Pallas“). En Majo, 
en Budapesto aperis nova esper. gazeto „Es- 
peranto“ en lingvoj hungara kaj esper. (Red. 
Marich Agoston, Budadest, IV, Parnovelde —u 
6) En Paska semajno. en Brinn efektiviĝis 
esperanta eksproziciv, daŭriĝinta 7 tagoj, kiun 
vizitis ĉirkaŭ 500 personoj. Stejer kaj Kiŝ, 
la unua en ĝermana kaj la lasta en hungara 
lingvoj sukcese diris paroladojn pri lingvo Es- 
peranto. Tre multe akcelis por sukceso de 
ekspozicio diversaj dokumentoj, leteroj, libroj 
kaj gazetoj, aminde alsenditaj de esper. grupoj 
al la tago de ekspozicio. Profesoro Simon el 
Ung. Hradisch, loĝanta nun en Vieno, diris 
pri lingvo Esperanto paroladojn en Societo de 
Etiko kaj en Wiener Kaufmannische Zeitschrift 
Ekstrordinaran sukceson havis la parolado pri 
Esperanto, dirita de Stejer en Brŭnn
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Алжирт. 11 Алрель вы Азщизь, ст- 
хрылась эсперантская выстаэка. Прекрасныя 
статьи Аибей въ газет „Моцуе[ез“ и въ 
„Journal genĉral de Г Ащеме“ проторили 
дорогу дпя нашего дла. Мъстный эспе- 
PANTCKIĤ cpray» „La Aiĝera Stelo“, который. 
XETATH сказать, OCHOBAN Barthelemy Bals, 
a me Е. Сарё. (какъ это ошибочно цитиро- 
ванс зъ № | нашего журнала) вышель уже 
7 u Em» съ иплюстрашями, ближай- 
ше №№ имфють быть всецфло посвящены 
описано зыставки и результатовъ послд- 
ней. Быставка обильно снабжена докумен- 
тами, брощюрами, книгами и журналами, 
сзидфтельствующими о разростающенся ин- 
терес® къ языку эсперанто и всесторонне 
освыцающими наше движене и успьхъ. 
Въ первые три дня выставку посфтило 
около 5.000 челов®нъ. 

    

    

Англга. Н.Г. Узсвие 7 марта ос- 
новалъ въ Сиррёпрат эсперантское о-во 
Въ В!асКрос, Ĉanonbury, Deal. Folkestone — 
Svansen, Hastings, Kingston --on--Thames, 
Openshaw, Southampton, Warrington ebopur- 
ровались эсперантеюя группы. Читаются 
курсы языка эсперанто зъ Canonbury Npoĝ. 
P. D. Hugon w e» Gloucester, rub Mexny 
nPoYAMY, Achile Motleau 5 mapra mpotanacx 
an о-вь Этики рёчь объ эсперанто. Въ 
КенйМеу состоялась эсперантская выставка 
Д-рь Lloyd mu raserb The „British Esperan- 
tist" NHWETB CEDI HNTEPECHLIXE статей © 
язык scnepamro, Bu Aberdeen MORBHNACK 
циркулирующая по весьма оригинальному 
способу, такъ называемая „кружащая“ эс- 
перантекая газета „La Norda Stelo“, Tyc- 
ненная HA неоциклостилъ, (ред D. S. Rose, 
259, Union Street, Aberdeen, Skotlando). lohn 
Kent 61 lliord намфревается изпазать на 
языкь эсперанто сощалистскую газету 
Вышли изъ печати новыя книги: .Езрегал- 
ta Rimato“ usmamie l. Rhodes, „La Ventego“, 
драма Шекспира. nepes. A. Motieau; „The 
Esperanto Language, practicai[y considered 
and. described, R. l. Lloyd, съ портретом 
Л. Заменгофа: „Do yowknow Esperanto, its 
aims, origin and essence," mauannan BpuTan- 
скимъ SCNEPANTEKUMB D-BOMB M „English Es- 
peranto Key". 

  

   

Вальг!я. На все время междунарол- 
ной выставки въ Льежъ, съ апрЪля до но- 
ября, мыстною эсперантскаю группою по по- 

  

Al Sario. 14 Aprilo en Alĝero malfermiĝis 
esper. ekspozicio. Bonegaj artikoloj de Aubert 
en gaz „Douvelles“ kaj en „Journal gŝnerai 

de l' Algerie“, multe helpis nian aferon. Esper. 
organo „La Aiĝera Stelo“, kiu. ĝuste, esns 
fondite de Barthelemy Bals, sed ne de E. Cape, 
(kiel erare estis citita en J6 1 de. nia ĵurnalo) 
jam eliris 7 kaj 8 MeN6 ilustritaj, pli proksimaj 
NEN6-oj estas dediĉotaj por priskribo de ekspo- 
zicio kaj ĝiaj rezultatoj. Eksprozicio havas ri- 
ĉan kolekton da dokumentoj, broŝuroj libroj 
kaj ĵurnaloj, atestantaj. kreskon de intereso ai 
lingvo esperanto kaj ĉiuflanke lumigantaj nian 
movadon kaj sukceson. Dum unuaj tri tagoj 
eksprozicion vizitis pli ol 6.000 personoj. 

  

Anglujo. H. L. “Wilschire 7 Marto fondis 
en Chippenham esper. societon. En Blackpool. 
Canonbury, Deal. Folkestone-Svansen. Has- 
lings, Kingston-on-Thames, Openshaw, Sout- 
bampten, Warrington formiĝis esper. grupoj, 
Estas malfermitaj kursoj de lingvo esperanto 
en Canonbury de prof. P. D. Hugon. kaj en 
Gloucesfer, kie, inter cetera, Achille, Motteau 
5 Marto diris en s-to de Etiko . paroladon pri 
Esperanto. En Keighley efektiviĝis esper ek- 
spozicio. D-ro Lloyd en gaz. „The British Es- 
perantist“ skribas serion da interesaj artikoloj 
pri lingvo esperanto. En Aberdeen aperis, cir- 
kulanta en tre originala maniero „rondiranta“ 
esper gazeto „La Morda Steto“, presita per 
neociklostio (red. D. 5. Rose, 259, Union 
Street Aberdeen, Skotlando). John Kent en 
Mfrd intencas eldonadi en lingvo esperanto 
socialistan gazeton. Aperis el presedo novaj 
libroj: „Esperante Rimaro”, eld. J. Rhodes. 
„La Ventego“ dramo de Ŝekspir, trad. A. Mot- 
teau; “The Esperanto Language, practicaliy 
considered and described, К. l. Lloyd, “kun 
portr. L. Zamenhof; „Do you know Esperanto, 
ile aims; origin and essence, eld. de Brita 
Esper. S-to kaj „English Esperanro Key“. 

  

Belgujo, Por tuta tempo de „internacia 
ekspozicio en Lieĝo, de Aprilo ĝis Nevembro, 
de loka esper. grupo .en.lundoj kaj vendredoj
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нелфльникамь и пятницамъ назначены соб- 
рания въ кофейнь „Ал Рей: Тиалол", (Боше 
vard de la Зоцуелег) и готовится эсперант- 
ская выставка. По спешальному приглаше- 
Hip Allgemeine Deutsche Зскще, 24 февраля 
въ Антверпен Г-нъ Вапуеал произнесь рёчь 
0 #3. эсперанто передъ массою слушателей, 
преимущественно нЪицезъ, которые шумно 
аплодировали оратору. Произиесены так- 
же pau с яз. эслеранто въ Антвзрпень 
аъ союзь педацаговъ, въ коллеми 9-[егп 
Berchmaŭs, 28 певагогическомь о-в, въ 
клубь Ееп Таз] и въ Германской школ 
Обсуждается вопросъ о препоцазани яз. 
эсперанто въ высшихь «лассахь названной 
школы и вскорь имфетъ быть произнесана 
РЕЧЬ © я3 эсперанто Г-мой E. Lecointe 55 
Антверпен. эъ KEKCKOMP NaNciONt Deistan- 
che 

  

Bonrapia. Bx Plnommysb, въ мужской 
гимназм, Г. П. Оръшковъ открылъ эспер. 

  

курсы. Руководить курсами Димитров». За- 
писалось на курсы 30 человЪкъ 

Боснгя. Въ Сараево, въ газ. „Коза 
зеве Роз", появилась ст. Г-наКойпая КоНег о 
яз. эсперанто и пробудила живой интересь 
къ нашему дьлу. Тотъ же КоПег произнес 
pik о яз. эсперанто и иметь уже болфе 
ЗП слушателей на своихъ эспер. курсахъ, 
читаемыхь имъ по понедъльникамъ и чет- 

вергамъ въ коммерческомь училиш®, 

Герман1я. Въ № 83 газ „Frankfurter 
Zeitung" появилась интересная сто о яз 
эсперанто, написанная Г. Е. Меюг. Вь Ра- 
ven и Breslau сформировались эспер. груп- 
пы. Въ Дрезден основался свободный 
зспер. союзъ“ при в-гетаранскомт, том 
„Запиаз“. Въ Берлин Е. Ва, при сочуе- 
ственномъ отношен!и корпораши „\У!дег дел 
Strom', произнесь р%чь с яз. эсперанто 
Эспер. курсъ Mpoĝ. Schmidt nan) взсьма 
удовлетворительные результаты. Во франк- 
hypri --na——Maĥub 300 человЪнъ присут- 
craopano на публичной рЪчи яз senepan- 
то, сказанной проф. Машфидег и 25 изъ 

  

     

  

   
нихЪ записались членами мЪстной acnep 

урсь яз. зсперанто чита- 
ется по четвергамъ въ TOMB же гор. въ 

Reform —Restaurant DupMa сигаръ и табаку 
L. Вафацоо въ Франкфурт 
особыя сигары , имъющя     

estas difinitaj kunvenoj en kafejo „Au Petit 

  

Trianon“ kaj oni preparas esper. ekspozicion. 
Laŭ speciala invilo de Allgemeine Deutsche 
Schule, 24 februaro en Antverpeno s-ro Elan- 
jean diris paroladon pri lingvo Esperanto antaŭ 
multego da aŭskultantoj. precipe germanoj, 
kiuj brueme aplaŭdis parolanton. Ankaŭ sstis 
diritaj paroladoj pri esperanto en Antverpeno 
en Federamo de Pedagogoj, en Kolegio de 
St -jean Berchmans, en Pedagogia Societo,en 
klubo Eigen Taal kaj en Germana lernejo, 
Oni prijuĝas demandon pri instruado de lingvo 
esperanto en pliaitaj klasoj de nomita lernejo 
kaj baldaŭ estas dirota parolado pri lingvo 
esperanto de fraŭlino E. Lecointe en Aniver- 
pene, en virina edukejo Deistanche 

Bulgarujo. En Plovdiv, en vira gimna. 
‚ С. P. Oreŝkov maliermis esper. kursojn- 

Duektas kursojn S-ro Dimitrov. Enskribiĝis por 
la kurso; 37 personoj 

    

Bosnujo. En Sarajevo, en gaz. „Bos- 
nische Post“ aperis art. de S-ro Kolman Koller 
pri lingvo esperanto, kiu vekigis vivan intere- 
son por nia afero. Sama Koller diris paroladon 
pri esperanto kaj havas jam plu, ol 50 aŭ- 
skultantojn en siaj esper. kursoj, legataj de li 
ĉiulunde kaj ĉiuĵaŭde en Komerca Lernejo. 

  

Germanujo. En 16 83 de gaz. „Frank- 
furten Zeitung" aperis interesa art. pri lingvo 
Esperanto, skribita de L. E. Meier. En Plauen 
kaj Breslau formiĝis esper. grupoj. En Drez- 
deno fondiĝis „Libera Esper. Ligo" ĉe vege- 
tara domo „Sanitas". En Berlino E. Bab, 
ĉe kunsenta rilato de korporacio „Vieder den 
strom". diris paroladon pri lingvo Esperanto. 
Esperanta kurso de proj. Schmidt donis tre 
bonajn rezultatojn. En Frankfurt-sur-Majno 
3DO personoj ests ĉe publika parolado pri 
lingvo esperanto. dinta de proi. Staudinger 
kaj 25 el ili enskribiĝis Esper. grupon kiel ĝiaj 
membroj. Dua kurso de lingvo esperanto estas 
legata ĉiuĵaŭde en sama urbo, en Reform 
Restaurant. Firmo de cigaroj kaj tabako L. 
Barbarino en Frankfurto elfabrikis apartajn 
cigarojn „Esperanto“, havantajn sur ilia kov. 
rilo verdan stelon. 7 Aprilo en Hamburgo d-ro 
Mybs diris kun granda sukceso paroladon pri 
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своей обопочкф зеленую звфзлу. 7 Апрьля 
въ Гамбург д-р Mybs произнес съ боль- 
шимъ усиЪхомъ рЫчь о яз. эсперанто. по- 
слъдстем»ь чего быль необыкновенный 
ростьъ мьстн. зспер. группы. Проживающий 
an Гамбург Французь В. de Ladeveze or- 
крылъ эспер. курсы 

  

Tpeuia. Z-pe Dragumis p Афинахь 
энергично пропандируетъ яз. эсперанто въ 
различныхь обществахъ 

Дан! я. Подъ назезнемь „Втад М Ве- 
lisning af Sporgsmaalet om et internaticnalt 

  

Sprog", вышла изъ Печати, въ переволь 
Fred €ksel—Giŭrlings, Epowepa L. Couturat 
„Pour la langue internationale~ 

  

Henania. B» Sapcenonb, BE Nombus- 
niu cregorpanueckof akanemiw (Puerta fer 
за), состоялось общее собраме Катапон- 
ской эсоер. группы Въ Мурци, по случаю 
празднования SOV-nbtia ce дня появлешя 
въ свЪтЪ перваго издана соч Сервантеса 
„Донъ Кихоть Паманченй", мыстною эспер. 
группою былъ объязлень конкурсъ HA сои- 
скана преши за лучший переяодь на яз 
эсперанто одной изъ главъ этого сочике- 
мя, Майскй 16 мЪстнато эспер. органа „Га 
Зипо Нерапз” вмыщаеть нонкурсныя рабс- 
ты испан. эсперантистовъ. Въ Тео осно- 
залось эспер. о-во и въ Абсате, посль 
дфятельной пропаганды Г-на Inglada, cdop- 
мировался зспер. кружокъ. Въ Валенщи, въ 
о-в® „Та Ра: Раоз" начальникъ штаба, Ро- 
mano Ayza. CKazAA речь о яз. эсперанто н от- 
крыяъ эспер. курса. Другая рЪчь объ зс- 
перанто была Mponsmecega R. Duyos. Ena- 
топртно отозвались о яз. эслеранто таз. 
„El Mundo Cientilico" .El Minero de Almag- 
veraj, „La Verdad“ w spyria. Bo o$MleM» 33. 
эсперанто услЪшно распространяется въ 
БарселонЪ, ГПонтроно, МанресЪ, Сантанлер® 
и пр городах 

Hrania 

  

      

B» Mecowwb (CMuunis), au 
местной ras. „La Guida Cartefila ltaliana~ 
регулярно печатается на шести яз. въ 
томъ числЪ и эсперанто. фразеологя, при- 
чемъ означ газ. помшаеть у себя адреса 
зсперантистовъ корреспондентов Вых 
newee Bw Firenze (Via Ricasoli, 61-63) 
литературное обозрьне „Миоуа Раззедиа“ 
просить высылагь ему пля реценый вс 
acnep. изланя. Въ РимЪ училище языков 

  

  

  

lingvo esperanto, kies sekvo estis neordinara 
kreskado de loka esper. grupo. Loĝanta en 
Hamburgo lranceo В. de Ladeveze malfermis 
esper. kursojn. 

Grekujo. D-ro Dragumis en Atenoj ener- 
gie propagandas en diversaj societoj Espe- 
ranton 

Danujo. Sub titoio „Bidrag til Belisning 
af Sporgsmaale: om et internatonalt Sprog" 
aperis el preso. en traduko de F-ed Skeel- 
Ciĉrlings, broŝuro de L. Couturat „Pour la 
'znque intetnationale". 

ĥispanujo. En Barcelono. en salone 
de Stenografia Akademio (Puerta ferrisa), efek- 
tiviĝis komuna kunveno de Katalona esper. 
grupo. En Murcio, pro festenado de 300-jara 
jubileo de apero de unuz eldono de verko de 
Servantes „Don Kihoto la Manĉa“, loka esper. 
grupo anoncis konkurson kun premio por plej 
bona traduko de unu el ĉapitroj de nomita 
verko. Maja Ne de loka esp. organo „La sumo 
Ĥispana“ enhavas konkursajn laborojn de his- 
panaj esperantistoj. En Toledo fondiĝis espe- 
rant. societo kaj en Alikante post agema propa- 
gando de S-ro Inglada, formiĝis esper. rondo. En 
Valenco, en S-to „La Rat Penar' Ŝtabestro 
Romano Ayza diris paroladon pri lingvo espe- 
rante kaj malfermis esper. kurson. Aha paro- 
lado pri esperanto estis dirita de R. Duyos. 
Favore raportis pri lingvo esperanfc gaz. „El 
Mundo Cientifico", „El Minero de Almagrera“, 
„La Verdad” kaj aliaj. Entute lingvo espe- 
ranto sukcese disvastiĝas en Barcelono, Long- 
rono, Manreso, Santandero kaj aliaj urboj. 

Italujo. En Messino (Sicilio) en loka 
gaz. „La Guida Cartofila Italiana“ requie estas 
presata en ses lingvoj, tienomde en Esperanto, 
frazeologio: la sama gazeto, enpresas adresojn 
de esperantistoj —korespondantoj. Eliranta en 
Firenze (Via Ricasoli, 6163) literatura revuo 
„Nusva Rassegna“ petas elsendadi al ĝi por 
cecenzio ĉiujn esper. eldonojn. En Romo lernejo 
de lingvoj laŭ „sistemo de Berlie malfermis kur- 
sojn. de lingvo esperanto. En Neapclo aperis
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по системь Берлица открыло курсы яз 
эсперанто. Въ Неаполь появился эспер. 
журн. „Gefrataro Esperanta”. 

Канада. Энзргично NpONATAHNHPOBAB- 
MiĤ въ течени двухь съ половиною л®ть 
яз. эспер. и издавазций за это время пре: 
лестный иллюстр. эспер. журнале “Га Lu- 
то“, Монтреальсшй эспер клубы “Ргюдее- 
30*, вылустиль въ AHBapb прошлаго года 
АВ | названнаго журнала, замнивъ въ немъ, 
по техническимъ условаямь, акщентн. бук- 
вы прибавленемь буквы ho KT соотвътств 
ŝormacu. буквамъ Но единодушный про- 
тесть противъ такого нововееденя, заяв- 
ленный Г. 4е Ввацногй въ журн. „Г“ Езре- 
тапцзе* и поддержанный почти всею спер. 
прессою, имфль послфдствемъ прекращене 
издания „Га Lumo" и Канада... уснула для 
нашего дъла. Но, хотя и медленный, но 
безостановочно разрастающися мгровой ус- 
пъхь яз. эсперанто вновь всколыхнулъ Ка- 
наду и пробудилъ ее нъ активной дЪятель- 
ности и ангйскй scnep. you. „The Bri- 
зв Езрегалбз1“ сдфлался оффишальн орга- 
номь Канадскихь эсперантистовъ. 

  

    

Конго. Въ Обепдье Вепдне умеръ дё- 
ательный пропагандисть яз. эсперанто Lu- 
cien Christiaens, ponoM» изъ Брюсселя 

Мальта. 5 Февраля на o-a5 Мальт® 
(англ. колом въ средиземномь морЪ} въ 
Rabata ocnozanace scmep. группа. 

Мексика. Въ Opysanb, 8b nasane- 
номъ училишЪ д-ромъ \агдаз читается для 
учениковъ курсъ яз. эсперанто. 9-в0 „Ап\о- 
ою АБае" присоединчлось къ делегаши для 
введеня междунаролнаго вспомогательнаго 
яз. Редакщя МЪстн. эспер. журнала „Га 
Meksika Lumiuro" oroenana Г-ну МюЪацх 455 
фр.30 сант, собранныхь ею для Булонскаго 
эспер. конгресса, Въ редакшю поступили 
невыя пожертвованя для той же цъли. 

Никарагуа Въ Мападиа. въ мфстн. 
таз. „Е Comercio“ и „Са Тат4е" появились 
замфтки Р. Г. Абрияль с яз. эсперанто. 

Новая Зеландия. Эсперанто бы- 
стро распространяется въ Стадо, бошНаи4. 
Canterbury. Wellington, Nelson map. ropo- 
дахь, въ OCOĜEHHOCTM me ep Aucand, о 
чемъ DNORBHNMCE sawbrku lL. Field въ 
февр. № ras. „Otago Wilness“ 

  

    

nova esper. ĵurn. „Geirataro Esperanta" (Napo- 
lo, Piazza Cavour, 152). 

Kanado. Energie propagandinta dum 21', 
jaroj lingvon esperanton kaj eldoninta dum tiu 
tempo Benegan ilustritan ĵurnalon „La Lumo" 
Montreala esper. klubo „Progreso“, pro tekai- 
kaj kondiĉoj, elirigis en Januaro de pasinta 
jaro Ne 1 de nomita ĵurnalo. anstataŭiginte en 
ĝi akcentajn literojn per aldono de litero b al 
konformaj konsonantoj, sed unuanima prolesto 
kontraŭ tia nova enkondukajo, esprimita de 
L. de Beaufront en jurn. „L'Esperantiste“ kaj 
subtenita preskaŭ de tuta esperantista gazeta- 
ro igis ĉesi eldonadon de „La Lumo“ kaj 
Kanado... ekdormis por nia afero. Tamen 
malrapida, sed senhalte kreskanta monda Suk- 
ceso de lingvo esperanto denove ekskuis Kana- 
don kaj ekvekigis ĝin por aktva agado; angla 
sper. ĵurnalo „The British Esperantist" fariĝis 

viiciala organo de Kanadaj esperantisioj 

      

  

Kongo. En Obenghe Benghe mortis age- 
ma propagandanto de lingvo esperanto Lucien 
Christiaens, naskiĝinta en Bruselo. 

Malto. 5 februaro sur insulo Malto (angla 
kolonio en Meztera maro) en Rabata fondiĝis 
esper. grupo. 

Meksikujo. En Orizabo en komenca 
lernejo, d-ro Vargas legas por lernantoj kurson 
de lingvo Esperanto S-to „Antonio Alzate" ali- 
ĝis delegecion por enkonduko de internacia helpa 
lingvo. Redakcio de loka esper. jurnalo „La 
Meksika Lumturo" forsendis al Michaux 
455 frank. BO cen. kolektitajn por Bulona 
Esper. Kongreso, Redakcio ricevis novajn mono- 
ferojn por sama celo 

    

loka 
aperis 

Nikaragvujo. En Managua, en 
gaz. .E] Comercio“ kaj „La Tarde“ 
neroj de P. Abrill pri lingvo esperanto 

Nova Zelando. Esperanto rapide dis- 
vastiĝas en Otaqo, Souiklad. Canterbury. Wel- 
tington, Nelson kaj aliaj urboj, precipe en 
Auciand, pri kio aperis notoj de J. L 
en februara NE de gaz. „Otaqo Witness- 

Fieid
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Норвегия. T-w» Eriksen NHmeT» Ho 
Хрнемани, что единственная въ Норвегм 
газета, пишущая что-либо о яз. эсперанто. 
Aitenposlen“ 85 HACMBNIAMBOMB TONE ото- 

звалась „no поводу объявленнаго Париж- 
скою издат. фирмою Насвене её Со, въ 
своемъ альманахь, конкурса Ha Nomysemie 
500 франковъ премм за лучшее сочинеще 
з пригодности яз. эсперанто. 

Перу. Въ ЛимЪ, 8» ras. „El Comercio“ 
$ февраля появились „зсоер. замфтки“, 
напис. кромъ Вилляреаль. Мфетный эспер 
хпубъ готовить къ изданю „Риметра Bu- 
kedo", нсбольшую, альбомнаго формата, 
книжку, вмЪщ. зспер. стихотворения E. Pan. 
занъ-Рылинскаго. 

Росс! я. Въ конць февраля, npobanomo 
изъ Житомира, посфтиль о-во Эслере въ 
С.-Петербургь возвращавшийся на родину, 
въ г. Тырново, болгаринъ Ну. Нагаатьеу. 
бьгло владфюШИй яз. эсперанто. Исаанъ 
Пурье вь ПинскЪ издалъ откоытыя письма, 
содерж. грамматику зсперанто и продаеть 
ихъ 10 шт. за 30 коп, А. Прагеръ и К® въ 
Mocxab (Ap6aro, 51) основали Межлуна- 
родное Коммерческое Aremrcrso „Sciarejo". 
Контора „Scmepanro“ (O.-[lerep6ypre, nox- 
тов. ящ. 80) организуеть дъятельную про- 
пагамду яз. эсперанто помфщенемь объяв- 
ленй въ столичныхь гэзетахъ, учебниковь 
яз. эсперанто в» книжныхъ кюскахъ Птащ- 
ниховя и предполагаеть выпустить артель- 
щиковъ, имфюшихь на фуражкахь ярлыки 
„Контора Эсперанто", для продажи scnep 
книгъ на упицахь Петербурга и на дачахъ. 
Печатають и разсылають объявленя и 
циркуляры о яз. эсперанто И. Е. Москов- 
ченко (Рахны ЛЬ совъе, Подольск. губ. кант. 
Шрпиковскато им}, неизвъстный изъ Вла- 
дикавказа и В. И. Холуяновъ изъ Моршен 
ска. Извьстный эспер. позтъ В. Девятнинь 
тотовить къ печати полное собрание свс- 
ихъ произведен на яз. эсперанто. Выпу- 
скаеть также сборникъ своихъ эспер. сти- 
хотворенй  предсьлатель O-sa „Эсперо“ 
праф. А Домбровсюйя. ПрибыввИй изъ сво 
его имъыя „Езрегалю“ въ г. Вильнс Вл 
Табеньсмй хлопочеть тамъ о скорфйшемь 
открыти Bunenckaro отдфла о-ва Зсперо. 
Открывается отдълен!е „Эсперо“ въ Еми- 
сейскь, гдЪ, между прочимъ. весьма заия 
ресовалась яз. эсперанто м%стная благо- 

          

Norvegujo. S-ro Eriksen skribas el Kristi- 
anio, ke sola en Norvegujo gazeto, skribanta kio 
ajn pri lingvo esperanto, „Altenposten“ en 
ironia tono raportis pri anonsira de Pariza eld. 
irmo Hachette et C», en ĝia almanako, kon- 
kurso por ricevo 500 fr. de premio por plej- 
bona verko pri taŭgeco de lingvo esperanto. 

    

Peruo, En Limo, en gaz. „El Comercio“ 
5 februaro aperis „Esperantaj Notoj" skribitaj 
de d-ro Villareal. Loka esper. klubo pretigas 
por eidono „Printempa Bukedo“, malgrandan, 
alvumforman libron, eahavantan espr. soezion 
de E. Radvan—Ripinski. 

Rusujo. En la fino de februaro, traveture 
ei litomiro vizitis societon „Espero“ en St. Pe- 
terburgo, revenanta patrujon, urbon Tirnovo, 
bulgaro Hr. Haralambev, tute libere parolanta 
esperanton. Is2ako Lurie en Pinsko eldonis 
paŝtkartojn, enhavantajn esper. gramatikon, kaj 
li vendas ilin 10 ekz. por 30 kop. J. Prager 
kaj K" en Moskvo (Arbato, 51) fondis Inter- 
nacian Komercan Agentejon „Sciargjo“. Коп- 
toro „Esperanto“ (St. Peterburgo, poŝta kesto, 
80) organizas ageman propagandon de lingvo 
esperaito per enlokigo de anoncoj en ĉefurbaj 

gazetoj —de lernolibroj de lingve esperanto en 
kEbrejajn kioskojn de Ptaŝnikov kaj intencas 
dungi portistojn, havantajn sur ĉapoj surskri- 
bojn „Kontero Esperante", por vendado de 
esper. libroj sur stratoj de Peterburgo kaj en 
somerloĝejai. Presas kaj dissendas anoncojn 
kaj cirkulerojn pri lingvo esperanto J, E. Mos- 

afini Lesovje de Podelska gub. 
kontoro de Ŝpikova bieno), nekonatulo el Vladi- 

kavkaro kaj V. ]. Ĥalujanov el Morŝansk. 

Konata esper, posto. У Devjamin pretigas por 
presado plenan kolekton de siaj produktaĵoj 
en lingvo esperanta. Same elirigas kolekton de 
siaj esper. versaĵoj Prezidanto de nia societo. 

groj. A. Dombrovski. Alveninta el sia bieno 
„Esperanto“ urbon Vilnen S-ro Tabenski klopc- 
das tie pri plibaldaŭa melfermo de Vilna Pilio 
de „Espero“. Malfermiĝas filo de „Espero“ 
en Enisejsk, kie tre ekinteresiĝis je lingvo Es- 
peranto unu bonfarantino V. A. Balandina 
Riga filio de „Espero“ enpresis en latva ga- 

to „Rigas Awise“ art. pri lingvo esperanto. 
Me 3 de Riga ĵurnalo „Tutmonda Poŝta 

Unuiĝo" aperis art. de Vs. Ĉeŝihin „Pri tut- 
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творительница В. А. Баландина. Рижскииъ 
отдфлещемь „Эсперо“ поиъщена въ Ла- 
тышской газ. Раз Ачиве“ ст. о яз, эле- 
panto, Bi № 3 Рижскаго журнала „Все- 
мрный Почтовый Союзъ“ появилась ст. Вс. 
Чешихина: „О всешфныхь (международ- 
ныхъ) искустзенныхь языкахь“ и др ст. 
„Международный вспомогательный яз. и яз. 
эсперанто“ (по А. Г. Фриду). Интересно, 
чта Чешихинъ не допуская осуществленя 
междунаооднаго яз., в\ритъ, однако, въ во 
можность новыхь попытокъ создать такой 

языкъ. Борисъ К, изъ Ковно, исчисляетъ. 
что 3a MMMyBMIĤ rom» (KKV серя адрес 
новыхъ зсперантистовъ) поступило почти 
2.000 записей, въ томъ числ Росая дала 
509 адептовъ, Франшя—492, Великобрита- 
ния 323, Австро-Венгря 212, Болгаря 80, 
Алжиръ 65. Имьются танже записи изъ 

. других странъ. Въ скоромъ времени вый- 
детъ изъ печати „Новый полный учебникъ 
языка Эсперанто“ для русскихь, излавае- 
мый В. В.Битнеромъ, редакторомъ журна- 
ла „Въстникъ Знаня“. Учебникъ этоть 
составить приложеще къ вышеупомянуто- 
му журналу. 

Выбыль изъ состава нашего о-ва почет- 
ный зленъ его, д-ръ И. Островский. 

  

Уполномоченный быть представителемъ 
о-ва Эсперо на Булонскомъ Конгресс Г, 
Коловратъ-_Червинский 4 мая выфхаль изъ 
С-Петербурга въ Парижъ. Общество „Эс- 
перо“ иметь ходатайствовать объ измЪ- 
нен/и CBOCTO устава и о допущени жен- 
щинъ къ участо въ общихь собраныхъ. 

Сальвадоръ. Въ МЪстн. газ. „Веу- 
sta Cientifico Militar“ 4 „Repertorio del Dia- 
rio del Salvador“ nosBuNMHEB CT. o sa. acre- 
ранто. 

Соединенные Штаты. Въ Босто- 
WE основалась вспер. группа, первая въ 
Сосед. Шт. Предефщатель 1. F. Twombly 
(Perkins Institution, Boston, Mass.) ce perap» 
Edward K. Hawey. 

Тонкинъ, Въ НаНопа сформировалась 
эспер. группа. Въ газ. „Г” Есво du Tonkin“ 
появилась сер!я статей о яз. эсперанто. 

Финляндия, Въ Гельсингфорсь, при 
университеть, основалось эспер, студенче- 
ĉkoe „-ao „De Finska Studentermas Esperan- 

mondaj (internaciaj) artaj lingvoj" kaj la alia 
art. „Internacia helpa lingvo kaj lingvo Espe- 
ranto (laŭ A. G. Frid). Interese estas, ke Ĉe- 
ŝiĥin, ne allasante efektiviĝon de internacia 
lingvo, kredas tamen eblecon de pluaj provoj 
por kreado de tia lingvo. Boriso K., el Kovno, 
elkalkulas, ke dum pasinta jaro (KXV seno 
de novaj esperantistoj) alvenis preskaŭ 2.000 
enskibojn. Eo tiu kvanto Rusujo donis 509 
adepto, Francujo 492, Granda Britanujo 323, 
Aŭstrujo — Hungarujo — 212, Bulgarujo — 80. 
Alĝerio—65. Estas ankaŭ enskriboj: el Aŭ: 
traka, Argentino, Belgujo, Brazalujo, Germanujo, 
Hollando, Danujo. Hispanujo, ltalujo, Kanado, 
Meksikujo, Nova Zelando. Norveguja, Peruo, 
Portugalujo San-Domingo. Unuig. statoj, Ton- 
kino, Taiti, Tunizio, Turkujo, Cejjono, Svisujo, 
Svedujo kaj Japanujo. 

Babdaŭ eliros el presejo „Novan plenan 
lernolibron de l' Esperanto“ por rusoj, eldo- 
natan de S-ro V. V. Bitner, redaktoro de ĵur- 
nalo rusa „Vestnik Znanija“. (Kurjero de l' 
Scio). La dirita lernolibro estos aldono al sup- 
renomita ĵurnalo. 

  

Foriris 
membro, d-ro l. 

el anaro de nia societo la honora 
Ostrovski. 

Rajtigita esti reprezentanto de S-to „Espero“ 
en Bulona Kongreso G. Kolovrat--Ĉervinski 
4 Majo forveturis el St Peterbutgo Parizon. 

Societo „Espero“ intencas klopodi pri ŝan- 
ĝo de sia regularo kaj pri permeso al virinoj 
partoprenadi en komunaj kunvenoj 

Salvadoro, En lok. gaz. „Revista Cien- 
tikico Militar“ kaj „Repertorio- del Diario del 
Salvador" aperis art. pri lingve esperanto, 

Unuigitaj Ŝtatoj. En Boston fondiĝis 
esper. grupo, la unua en Unuigitaj Ŝtatoj. 
Prezidanto ]. P. Twombly (Perkins Institution 
Boston, Mass). Sekretario Edward K. Hawey. 

Tonkino. En Haifong lormiĝis esper. gru- 
ро. En gaz. „L'Echo du Tonkin" aperis serio 
de art.pri lingvo esperanto. 

Finlando. En Helsinglorso, ĉe univer- 
sitato. fondiĝis Esper. Studenta S-to „De Fin- 
ska Studenternas Esperanto епт“ Кип
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tolŝrening" e» 39 4NeKaMA 4 къ этому о-ву 
уже примхнулъ извъстн. проф. литературы 
Gustaffson, 

Франция. Основались эспер. группы въ 
Arras, Beziers, Brest, Bourg, Rennes, Roanne, 
Toulouse, Versailles, Vesoul. B» flionb chopux- 
posanocs „Amicale Esperantiste". lo mumuja- 
Tua8 a-pa Rodet основалось a» Ilapmxo 
о-ва зсперантистовъ-врачей, въ составъ 
комитета котораго somnu: Bouchard, Brou- 
ardel, Dor, Lepine, Maillard, Pleque u cam» 
Воде. О-во эта поставила своею ифлью 
распространение яз. эсперанто въ универ- 
ситетахь и, въ особенности, на медицин- 
скихь факультетахь, и работаеть нын® 
надъ создашемъ медицинскаго и знатоми- 
ческаго зспер. словарей. Другое своеобраз- 
ное o-Bo „L' Aplech Езрегапёха“ пропаган- 
дируеть яз. эсперанто посредствомъ ката- 
понскаго нарьчя, почему районъ. его дЪ- 
тельности охватываеть два. смежныхь го- 
сударства: Франщю и Испанро. 

Кь 15 Марта Гастономъ Можъ получе- 
не бол%е 134 заявлен отъ разныхъ лицъ, 

примкнувшихь къ формирующемуся Эспер. 
О-ву Мира и въ настоящее время таковое 
уже близко къ осушесталеню и готовить 

къ изданю спешальный органъ „Espero 

Раббыа” на яз. эсперанто. Общее собраше 
вудеть созвано въ Люцерн, во время 

Мирнаго Конгресса. 19 сезлября с. г. KO, 
возможно, что и ранфе въ Булони, ве Bpe- 
мя эспер. конгресса 5 августа. Временно 

нормальный взносъ для членов» этого О-ва 
установленъ 5 франновъ (2 р.). Заявлены 

просять адресовать: „СамюЮл Мосв, 16 ауе- 
que de la Grande Armĉe, Paris, 17, France". 
Парижская изд. dupMa Hachette et Co. (79, 

Boulevard Saint Germain, Paris) opraHk20pa- 
пла дъятельную пропаганду AJ. эсперанто 
между профессорами. Посл рЪфчи, произ- 
несенной kannT. Jouland, paapburenx 2CNep. 
курсы въ АмьенЪ, въ казары® Фртандъ. Въ 

Besancon 22 Mapranpotb. SIuuea T-un Vincent 
произнесь рЪчь о яз. эсперанто яъ народ- 
номъ университетЪ. Въ Уеосе начальник 

коллег 7 апрфля передъ иноголюднымь 
собрашемь усльшно изложиль принципы 
яз. эсперанто, посл чего фонографически 
былъ воспроизведень эспер. гимнь „1а 
Vojo". Bp Saint-Foy-la-Drande M-Ile Jeanne 
Вопе сказала интересную рЫчь объ эсперанто. 

39 membroj kaj al jena societo aliĝis afama 
profesoro de literaturo Gustafison. 

Francujo. Fondiĝis esper. grupoj en 
Arras, Beziers, Brest, Bourg, Rennes, Roanne, 
Toulouse, Versailles, Vesoul. En. Liono for- 
miĝis „Amicale Esperantiste". Laŭ iniciato de 
d-ro Rodet fondiĝis en Parizo „Societo de 
asperantistoj—kuracistoj“, en kies komitaton 
eniris: Bouchard, Brouardel, Der, Lepine, Mail- 
iard, Pieque kaj mem Rodet Tiu-ĉi Societo 
celas disvastigadon de, lingvo esperanto en 
universitatoj kaj, aparte, en medicinaj fakul- 
tatoj kaj nun laboras je kreado de medicina 
kaj anatomia vortaroj. Alia siaspeca Societo 
„L'Aplech Esperantista" propagandas lingvon 
esperanton per katalona idiomo, pro kio kampo 
de. ĝia agado ĉirkaŭprenas du apudajn regnojn: 
Francujon kaj Hispanujon 

    

Ĝis 15- Marto Gaston Moch ricevis plu. 

ol 134 raportoj de la diversaj personoj, aliĝin- 
taj al fondata Esper. Societo por Faro, kiu 
nuntempe estas jam ĉe sia efektiviĝo kaj 
pretigas eldonadon de speciala organo „Espe- 
ro Pacilista" en lingvo esperanto. Komuna 
kunveno, estas supozata en Lucerno. dum 
Paca Kongreso 19 septembro n. j. sed, eble, 
ĝi estos plifrua, €n Bulono, dum Esper. Kon- 
greso 5 Aŭgusto. Norma kotizaĵo por membroj 
de tiu-ĉi Societo estas tempe difinita 5 frankoj 
(2 rubo). Oni petas adresi raportojn: „Gaston 
Moch, 16 avenue de la Grande Armĉe, Paris. 
17, France.“ Pariza eldonista firmo Hachette 
et C-o (79, Boulevard Saint Germain, Paris) 
organizis ageman propagandon de nia lingvo 
inter profesoroj. Post parolado, dirita de kapi- 
tano Jouland, estas permesitaj esper. kursoj 
en Amieno, en soldatejo Friand. En Besancon 
22 Mano prol. de liceo S-ro Vincent diris parola- 
don pri lingvo esperanto en Popola Univer- 
sitato. En Valenco kolegiestro 7 Aprilon antaŭ 
multpersona kunveno, sukcese ekklarigis la 
principojn de esperanto post kio fonografe es- 
tis reproduktita esper. himno „La Vojo”. En 
Saint—Foy la Grande fraŭlino Jeanne Borie 
ditis interesan paroladon pri esperanto. 7 Majo 
en Havre efektiviĝis esper. festo, en kiu estas 
prospere ludita en lingvo esperanto malgranda 
komedio kaj estis deklamitaj kelkaj esper. 
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Мая 7 8 Havre состоялся зспер. празд- 
никъ, на которомъ была удачно розыграна 
на яз. зслеранто небольшая комеля и про- 
декламировано нёсколько эслер. стихотво- 
ренй. Вечеръ закончился оживленными 
танцами. Готовятся къ постановкЪ въ Нау- 
те и Toulouse театральныя пъесы: „Cikado 
ĉe formikoj“ K „La Supujo“. Benep. rpyrna 55 
Мапсу выпу-каеть ежемьсячно листокъ на 
аз. франц. w senepanro. B» Bowlogne-sur- 
Мег выхоцить на SCREPAKTO' EKEKENŜAGABI 
листокь „La Revue че | Езрегаю“. Тамъ 
же, ко. дню открыия конгресса. выйдеть 
новый агурналъ „Тза la Mondo", уже обег- 
печенный матерально его главнымъ редак- 
торомъ. А. Моттовег, и представляющей 
собою всемрное обозрьшще по всъмъ отра- 
слямъ человъческаго знамя, свободный, 
незазисимый, органъ на яз. эсперанто, 
съ иллюстрашями и каррикатурами. Въ 
Boulogne-sur-Mer съ 12 anpkma P. Boulet 
открылъ безплатные зслер. “курсы. Изго- 
товлена въ 5.000 экз. нонгресйная ` книга. 
Конгрессл 8» Boulogne-sur-Mer откроется 
3 августа поль предслательствомъ автора 
яз. эсперант» П. М. Заменгофа, и прод- 
лится семь пней. На это время уже орга- 
низованы собранЯ, нЪсколько’ Еонцертовъ 
и большой балъ. Koknosntopr Rene Dec- 
hays, авторъ гимна „Та Моро", по .лучаю 
Xonrpecca, написалъ новый гимнъ посвя- 
щенный д-ру Замен офу и имфющй быть 
MENONHEKHUM» Ha konrpecek. Всё участни- 
ки конгресса будуть въ свомхъ нашональ- 
ныхъ хостюмахь Ожидается прибыпе на 
конгрессь 3.000 зслерантистовъ и массовый 
наплыв постороннихь лищь, заинтересо- 
ванныхь нашимъ лломь На конгрессЪ 
этомъ отпразднуется оригинальная свальба: 
состоится бракосочетане двухъ эсперанти- 
стокъ, дочерей адвоката Мисвацк, органи- 
затора конгресса, съ двумя офицерами 
французской арм!м, тоже зеперантистами: 
свидфтелями при брачномъ ‘обряд будуть 
д-ръ П. Заменгофь и три друхихъ эсперанти- 
ста изъ Канады, Перу и Испаны, а помеяц- 
никъ градоначальника обратится къ новоб- 
рачнымъ съ привътственною рычью на яз. з 
перанто ВыходяциЙ въ Парижь журнал 

nternationalis- Concordia" въ № 123 въ 
своей „Chronique Esperantiste" NHweT» Me- 
ду прочимъ сяёдующее: „Теперь перодъ 
борьбы уже минуль и усобхъ зоперанто 

  

  

    

versaĵoj. Vespero finiĝis per gaja dancado. 
Oni pretigas por ludo en Havre kaj Toulouse 
du teatrajn piecojn: „Cikado ĉe formikoj“ kaj 
„La Supujo". En Troyes estis esper. ekspozicio, 
Esper. grupo en Nancy eldonas monatan folie- 
ton en lingvoj franca kaj esper. En Boulog- 
ne-sur-Mer eliras en lingvo esperanto semajna 
folieto „La Revue de WEsperanto“. Tie —do, 
al la tago de Kongresa malfermo, aperos 
nova ĵurnalo „Tra la Mondo, jam garantigita 
materiale de ĝia ĉefredaktoro. A. Montrosier, 
kaj prezentanta de si tutmendan revidon en 
ĉiuj branĉoj de homa scio. la libera, sende- 
penda organo en lingve esperanto, kun ilus- 
trajoj kaj karikaturoj. En Boulogne-sur-Mer de 
12 Aprilo R. Boulet malfermis senpagajn es- 
per. kursojn. Estas pretigita en 5.000 ekz 
kongreslibro. Kongreso en Boulogne-sur-Mer 
malfermiĝos 5 Aŭgusto sub prezidado de aŭ- 
toro de lingvo esperanto, L. M. Zamenhof kaj 
daŭriĝos 7 tagojn. Por tiu tempo estos orga- 
nizitaj kunvenoj, kelkaj koncertoj kaj granda 
balo. Muzika verkiste Rene Dechays, aŭtoro de 
himno „La Vojo", pro okazo de Kongreso, 
verkis novan. himnon, dediĉitan al d-ro Zamen- 
hof kaj plenumotan en kongreso. Ĉiuj partopre- 
nantoj en kongreso estos vestitaj en naciaj 
vestoj. Oni atendas alvenon al kongreso de 
3.000 esperantistojn kaj multegan alfluon de 
ceteraj. personoj, intrigitaj per mia afero. En tiu 
di kongreso festeniĝos originala edziĝo, de du fili- 
noj. de advokaio Michaux, organizinto de kon- 
greso, esperantistinoj; ili edziniĝos je oficiroj de 
franca armeo, same esperantistoj, Atestantoj ĉe 
edziĝa ceremonio estos d-ro L. Zamenhof kaj tn 
aliaj esperantistoj el Kanado, Peruo kaj Hispa- 
nujo, kaj Helpanto de Urbestro sinturnos al novge- 
edzoj kun gratulparolo en esperanto. Eliranta 
en Parizo ĵurnalo, internationalis Concordia", 
en Ne 123, en sia „Chronique Esperantiste", 
inter cetera raportas la sekvantaĵon: „Nun peri- 
odo de batalo jam pasis kaj sukceso de Es- 
peranto estas preskaj neevitebla". Gaz. „Les 
Annales politique et litteraires“ proponis por 
siaj abonantoj konkurson por lingvo esperanto, 
La unua premio—senpaga veturo en Bulonan 
kongreson per francaj fervojoj de la limo kaj 
returne. En iranca gazetaro traflugis noto pri 
nova internacia lingvo „Solresol“, kiu, laŭ 
historia informo, estis kreita de s-ro Sudre en 
1817 jaro kaj ne havis sukceson. Estas ares 
tita ia riso s-ro Ostrowski. posedanta nur la 
rusan kaj hebrean lingvojn kaj nun estas fer- 
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почти oĜeanesemv". Pas. „Les Annales po- lilique et literaires“ предложила своим подписчикамь коНкурсь аля яз. зсперанто Первая премм--безплатный проёздь на Вупонсый конгрессь по франц. жел. доро- тамъ OTE границы и обратно Во француз скихъ газ. промельннула замфтка о невомъ международномь яз. Зорезо], окагавшемся, по исторической справк®, созданнымъ Г-номт, Sudre 8, 1817 г. и неимёвшимь yonbxa. Ape- STOBAMO PYCCKIA nONnAUHU, MIRTO Остров. CKIĤ, знающёй лишь русскй и еврейсюй яз. онъ содержится нынъ въ Бупоньской тюрьм® По взаимному незнанию языковъ, никто ин. окружающихь его не могъ съ нимь объ. ясниться. Тогда защиту русскаго mpecryn- ника ammo ma ceba anpokarp Michaux mi предложилъ Островскому изучить яз. эспе- ранто. ПослёщийЙ быстро освоился съ но. вЫмЪ языкомъ и изложиль на немъ свою просьбу и данныя ANA защиты, но ацмини_ стращя, одинаково формальная во вск странажъ, ‘не приняла во внимаше объяс- ненй узника на нелегальномь языкк я предписала директору тюрьмы кояфисно- вать вс® бумаги и Книги Остроаскаго, не смотря на то, что и самъ судъ, разсматри- вая эти любопытные документы. нашель эполяф естественным примфнене въ дан. номъ случаЪ кахого-то эсперанто. Адвокать Michaux заявиль, однако, протесть Мини. стру Юстищи, указавъ при этомъ. что коллеги послфдняго, Министры Военный ик Морской уже дазно особыми циркулярами рекомен- довали дпя своихь подчиненыхь изучеше я5. эсперанто. Фирма Brunet (98 rue Nenye- du-Havre) a Воцеп выпустила столовое BHHO MONL Mapkoĥ „Vino Esperanto“, a другая Фирма А. Содит ег Co. mu Saint Savine (Aube) изготовила „Езрегаяюза) чар. 110]. (эспер. вафельки). 

  

едавно въ Гавр скончался, посль 
продолжительной болфзни, Сео Резе, почет- 

  

ный предсфдатель мъстной эсперантской груплы. 
Основалась новая группа эсперанти- 

стовъ въ Апхопе. 

Чили. Luis Enrique Sepulveda Cuadra въ Сантъ-Яго издаль брошюру: „ЕЬНоагайа esperantista o progresos del idioma internati- ONAl", на испанскомъ яз. Прекратился журн „Ĉilia Esperantisto, 

mila en Bulona malliberejo. Pro reciproka malkopreno de lingvoj neniu kun l povis inerkompreriĝi, Tiam la defendon de rusa krimulo prenis al si advokato Michaux kaj proponis al Ostrovski ellerni esperanton. La lasta tre baldaŭ ekposedis novan lingvon kaj skribis je ĝi sian peton kaj argumentojn por de- fendo, sed administracio, eqale formalema en 
ĉiuj landoj, metis nenian atenton al kompri 
niĝo de malliberulo, skribita en kontraŭleĝa lingve kaj ordonis al Direktoro de malliberejo aresti ĉiujn paperojn kaj librojn de Ostravski, malgraŭ eĉ tio, ke juĝistaro mem, trarigardante 

tiujn «ĉi interesajn dokumentojn, trovis tute natura la aluzon de la esperanto en jena okazo. Tamen advokato Michaux raportis proteston 
al Ministro de Juĝontaro, montrinte samtempe, 
ke kolegoj de la lasta Milita kaj Marista 
Minisvoj jam longe per specialaj cirkuleroj rekomendis ellernadon de esperanto por siaj submetitoj, Firmo Brunet (98 rue Neuye-du-Hav- 
re) en Rouen elirigis tablan vinon kun marko 
„Vino Esperanto“ kaj alia firmo A. Coquin et C en Saint Savine (Aube) preparis „Esperan 
tistajn vafletojn“. 

  

Antaŭ nelonge en Havre morlis, post se- rioza malsano, S-ro Geo Pesle, honora prezidanto de tiea grupo esperantista. 

En Auxone fondiĝis esperantista grupo 

Ĝilio. Luis Enrique Sepulveda Cuadra en Santiago eldonis broŝuron „Bibliografia espe- rantista o progresos del idioma international=, en hispana lingvo. Ĉesiĝis ĵurnalo „Ĉilio Es. perantista", 
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llseŭuapia. Bb Neuchatel nbarensio 
пропагандируеть яз. эсперанто журналисть 
Wenger, произнесшй рьчи объ этомъ яз. 
въ Мойеге, Ресеих, 55. Ваще, Соютыег и 
Рецпег. Въ Люцерн сказаль рёчь объ эс- 
перанто директоръ мъстнаго музея Мира. 
По приглашению директора Высшаго Ком- 
мерческаго Училища въ ЖеневЪ Г-на ме, 
Г-нъ Маег весьма успьшно ведеть эспер. 
курсъ съ учениками названнаго училища, 
аесьма заинтересованными междуваролн. 
яз 

Шзец!я. Основался зспер. пружокъ 
въ ЗоЦенеа имфюшИ уже 30 членовъ. Чи- 
тается эспер. курсъ Г-омъ ЗыпапЧег и скоро 
начнется новый курсъ. Редакторъ газ. .5о]- 
leflea Bladet", Oscar Peterson, 6uswiH cek- 
ретарь Шведской Великой Церковной Ло- 
жи, весьма заинтересовался яз. эсперанто 
и помстилъ въ своей газ. длинную статью 
Styrlander'a o яз. эсперанто. Ожидается 
громадный успЪхь для нашего дфла. такъ 
какъ Ложа насчитываеть 20.000 членовъ, 
прекрасно организована. руководится энер- 
тичными и предпримчивыми людьми, ии%- 
ющими сильное влыше на политичеснух 
и, въ особенности, сошальную жизнь края. 
B» Glommerstrask 7 марта умеръ дятель- 
ный пропагандисть яз. эсперанто, Hugo 
Каймеп. Вышель изъ печати „Esperanto 
Svensk ОтЬок” написан. Р. АБег и изл. 
Стоктольмскимь эспер. клубомъ. 

Япон!я. Старший эрачъ 35 Зост. Си- 
бирскаго полка Журавлевь. о котором 
упоминулось въ № 1 нашего журнала, на- 
холится въ плЪну, въ Кюшо 

Paŭpirin. 

Svisujo. En Neuchatel ageme propagan- 
das lingv. Esperanton Jurnalisto Wenger, di- 
rinta paroladojn pri tiu-ĉi lingvo en Motiers, 
Peseux, st. Blaise, Ŭolombier kaj Fleurier. En 
Lucerno diris paroladon pr esperanto Direk- 
toro de loka Muzeo de Paco. Laŭ invito de 
Direktoro de Plialta Komerca Lernejo en 
Ĝenevo de S-ro Fivat, S-ro Malet sufiĉe suk- 
cese legas esper. kursoj por lernantoj de no- 
mita lernejo, kiuj tre interesigis per lingvo in- 
ternacia, 

Svedujo Fondiĝis esperantista rondo en 
Solleftea, havanta jam 30 membrojn. Siyrlan- 
der legas esper. kurson kaj baldaŭ komenci- 
ĝos la nova kurso. Redaktoro de gaz. „Sol- 
lekea Bladet“ Oscar Pesterson, estinta sekre- 
tario de Sveda Templa Grandloĝio, tre ekin- 
teresiĝis de lingvo esperanto kaj enmetis sian 
gazeton londan artikolon de Sturlander pri lin- 
gvo esperanto, Oni atendas grandegan sukce- 
son por nia afero, ĉar Loĝio havas 20.000 da mem- 
broj, estas bonege organizita kaj direktata de 
energiemaj. kaj intreprenemaj homoj, posedan- 
taj fortan influon al politika kaj, aparte, soci- 
ala vivo de lando. En Glommerstrisk 7 Marton 
mortis agema propagandanto de lingvo espe- 
ranto Hugo Karlsten. Aperis el presado „Es- 
peranto Svensk Ordbok“. verk. de P. Ahlberg. 
kaj eld. de Stokgolma Esper. kiubo. 

  

Japanujo. Ĝefkuracisto de 35 Oriente-Si- 
beria regimento, Ĵuravlev, pri kiu oni skribis 
en Me | de nia jurnalo, estas militkaptito, kaj 
sintrovas en Kioto. 

  

Radripo 

  

Esperantista movado en Bohemujo 
(Praha-Plzen). 

Speciala korespondaĵo por „Ruslanda Esperantisto“ 
Nia Esperantista grupo en Plzeŭ aranĝis la 3-an de Junie unuan publikan pareladon pri Espe- 

ranto. (Ni rememorigas, ke Plzeŭ estas la dua plej granda urbo bohema, post ĉefurbo Praha, 
kaj ke ĝi estas mondekonata pro biero nomata „Fils"). Tiŭkaŭze decidis la komitato de „Es- 
perantista klubo en Praha" elsendi delegitojn e! sia centro kaj samtempe ŝarĝi ilin per tasko 
priparoli la aferon esperantan rilate la signifon de sama, disvastigon kaj praktlkan uzon en al 
mondo.
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Tial elveturis la 3-an de Junio ses membroj de nia klubo kaj du membrinoj de unua virina 
grupo por viziti la samideanoin en Plzeŭ. Apenaŭ ili eliris en stacidomon ili estis bonvena- 
taj de tiea prezidanto S-ro Xaver Kutilek kaj de vicprezidanto S-ro Jaros Schwarz kaj amike 
interparolante ili ĉiuj forveturis en hotelon por sin prepari al vespera parolado, kiu okazis en 
„Meŝtanski Beseda". Je la 8-a horo malfermis la kunvenon prezidanto de la grupo S-ro Ku- 
щек bonvenante la ĉezstantojn kaj la gastojn venintajn el Praha: Prezidanto S-ra Vojteĉh 
Kraus kun sia edzino. sekretario S-ro Ed. Kuhnl, kasisto S-ro St. Kamaryi, bibliotekisto S-ro 
St. Balik, arkivisto S-ro Mir. Nekola; poste la delegitinojn de la „Unua virina grupo de 
VEsperantista klubo en Praha“: prezidantino F-ino Boz. Studniĉkova kaj ĝia sekretariino F-ino 
Lud. Tesarova. Studenta rondeto en Klatovy delegis S-on Hanuŝ Nohejl Poste komencis la 
parelado de kasisto S-ro Kamaryi, kiu lerte klarigis la mtan bistorion de ideo de lingvo inter- 
nacia tuŝante eĉ la Volapikon kaj kelkajn aliajn malsukcesajn provojn ĝis li alpaŝis al Espe- 
ranta gramatiko. Ĉe tiu-ĉi punkto li klarigis tre detale nian ideon kaj ĝian senduban solvon 
kaj sukcesis konvinki neunu ĉeestanton pri absoluta taŭgeco de verko de Zamenhof. Brua 
aplaŭdo estis por li rekompenco. — 

Post li paroiis S-ro Kihnl parte boheme, parte esperante pn kelkaj okazintaĵoj, kiujn li 
travivis dum slaj du esperantaj voiaĝaj en fremdlando aludante la unuan staton de nia afero 
en la monde. Eĉ ĉi-tiuj fragmentoj estis atente aŭditaj kaj helpis pruvi la taŭgecon de Espe- 
ranto. 

Post tralego de salutaj telegramoj kaj leteroj oni atestis pri sukceso de komu na laboro, 
kiu nepre alkondukos la esperantistojn al celo. Per tio finiĝis la grava kunveno ĉe kiu 
ĉeestis multenombre la urbanoj e! Flzem kaj eĉ el ĉirkaŭaĵo, aperinte per tio simpatiojn por 
ia komuna ideo 

Aldone ni rimarkas ankoraŭ, ke la grupo esp. en Plzeŭ nomis D-ron Zamenhof sia ho- 
nora membro kaj honorigis lin per belega diplomo, kiun ĝi elmontris en la kunvenejo ĉe okazo 
de suprecitita parolado. 

La signifa kunveno de bohemaj Esperantistoj en Plzeŭ postlasis fortan impreson inter 
la viziuntoj kaj oni esperas, ke la ideo de Esperanto gajnos novajn adeptojn. La lokaj ĵur- 
naloj: „Pleeŭsky obzor“ kaj „Flzeŭskĉ listy" atemtigadis pri la parolado jam kelkajn tagojn 
antaŭe kaj kunhelpis lumigi la veran signifon de Esparanto eĉ per kelkaj valoraj artikoloj 
post la parolado. — 

Anglaj Ĵurnalistoj kaj Esperanto. 

        

La urbon Praha vizitis la 7-an—lO-an t. m. dudek anglaj ĵurnalistoj gviditaj de S-ro 
Baker. La unuan tagon ili vizitis interalie sidejon de „Unua virina grupo esperantista en Pra- 
ha“ trarigardante la riĉan muzeon de Naprstek, kiu konservas multe da valoraj verkoj anglaj 
kaj anglo—bohemaj. La okazon ekuzis la „Esperantista klubo en Praha“, kiu elmontris kelke 
da perloj el esperanta literaturo. Ĉi-tiu ekspozicio ne estis grandega, sed tamen suliĉa por altiri 
atenton de plimulto de anglaj gastoj. Dank' al bonvoleco de F-ino Knittlova, kiu premis sur 
sin la rolon informi la vizitantoj pri Esp.. oni disdenis inter ilin flugfoliojn anglajn, kiuj sen- 
dube faros (а atendatan rolon — L e. vekigos en la anglaj gastoj intereson pri nia lingvo 
Estas necese rimarki, ke neunu el la gastoj estis jam koninta Esperantan ideon el sia hejmo! 

Vojteĉh Kraus, Ed. Kŭhul, 
Prezidant. sekretario 

    

    

Filio de Societo „Espero“ en Melitopolo. 

Pro komunaj kaŭzoj, nia esperantista Societo en Melitopol, konstatas tre malrapidan kre- 
skon de nia afero en ĝia urbo. Tamen la Societo havis kelkajn sukcesojn dum 1904 jaro
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kaj nun ĝi ricevis de urbestro permeson per fondi kursojn de Esperanto k.; la Komitato de 
Filio klopodas aranĝi kursojn en ĉambroj de Komerca lernejo. 

Prezidanto de lilio, S-ro T. Ŝĉavinski kun helpo de S-ro Vejtcler ellaboris novan lerno. 
libron de lingvo Esperanto por rusoj, laŭ lernolibroj de Zamenhol, Beauiront, Fruictier kaj 

    

aliaj; por ĝin eldoni, la Melitopola filio havas kapitalon, fonditan je nomo de de Beau- 
front" 

Kasa raporto de filio por 1904 jaro. 

ENSPEZO Rubl, ELSPEZO. Rubl. 

Membraj pagoj . . .. 16.- Poŝtaj elspez: 6.16 

Kapitalo de Beaufront 173.85 Biblioleko... . TIO 

Diversa ofermomo -. . . -- 65 Diversaj я Е 
Oferoj por biblioteko . dm Libroj aĉetitaj por vendo 12.38 

Abonoj por gazetoj . . 3.-— Abonaj por membroj . 3.— 
Vendado de libroj kaj cet. 13.68 210.18 En ŝpara Regna Kaso . 176.12 204.93 

Restas en kaso por 1-a Januaro 1904 6.30 Restas por l-a januaro 1905, . K. 

  

216.48 

  

—®-— 

Filio de Societo „Espero“ en Voronejo. 

En januaro 1905-a la rondeto de Voronejaj esperantistoj komencis sian agadon, kiu 
konsistis el ĉiusemajnaj kunveno! marde kaj sabate, por lerni lingvon Esperanton. 

Ĉiumarde nur membroj de filio kunvenas kaj ĉiusabate - personoj, enskribiĝintaj al kur- 
soj. La kunvenoj fariĝas en loĝejo de prezidanto filia, D-ro A. A. Romanov. Dum sabatoj en 
kunvenoj ĉeestadas 60—BO personoj, dividataj en tri grupojn 

La okupojn por ellernadi lingvon Esperanton oni komencas je ok horoj vespere kaj daŭ- 
tiĝas dum 2/-, horoj; ili finiĝas per kantado de rusaj kaj esperantaj muzikaĵoj kun akompano 
de fortopiano, daŭranta iafoje ĝis 1—2-a horo de nokto. La kursoj estas fermitaj nun ĝis 
Septembro. 

La famo pri malkovro Voroneja filio de Societo „Espero“ 
kaj kelkaj personoj, loĝantaj 8 verstoj for de Voronejo, ali 

La filio havas ĉiujn esperantajn gazetojn, tial eĉ ekster urbaj ĝiaj membroj ĝuas lega- 
don. La nombro de aktivaj membroj estas malgranda; la deviga kotizaĵo estas 2 rubloj, tiu 
ĉ5 mono iras por plenigo de biblioteko filia kaj por akin pruvojn de di Esperanto ira 
la mondo—-nome por internacia korespondado kun ĉiuj ekzistantaj grupoj esperantistaj 

=“ 

Membroj de St Peterburga Societo „Espero 
en 1806 jaro. 

FINLANDO: Abo, H. Lipola; FRANOUJO: Boulogne-sur-Mer, Michaux; Chacon. 
Collot, Lyon, N. Offret; GERMANUJO: Hamburg-Altona, E. Mybs; RUSUJO: Ardatov, 
A, Saĥarov; Astraĥan, J. Semizorov; Aulie-Ata, V. Visockij; Batum, A. Basenskij: Ber- 
diĉev, J. Leviki Berdjansk. N. Ziobina; Berezovskoe, P. Demakov, J. Majdannik, F. Raz- 
bojnikov, A. Sauleviĉ; Belaja Cerkov, N. Braker; Birjuĉ, P. Kunaĥoviĉ; Blagodatnaĵa 

  

    

pasigi НЕЕ GRO    
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M. Kesselmaher; Bobrovicy, N. Dmitrov, T. Korol; Carskoje Selo, A. Manasein; Ĉim- 
kent, P. Komarov; Ĉobotovskij hutor, N. Gladkov; Ĉusovaja, V. Evdokimoy; Dekon- 
skaja, A. Ŝĉavinskij; Disna. S. Obronpalskij; Dmitrijev, L Galĉcov; Elabuga, L. Vater- 
kampi: Enisejsk. S. Arĥanhelskij, V. Doronin, S. Frenkel, V. Kiimovskij, I. Kiujenko, V.Ku- 
roĉkin, S. Sudzinskij; Esperanto, М. Tabenskij; Faleŝty, F. Bogos: Galbŝtadt, J. Abram- 
son; Ĥerson, E. Malar, Ĥoloduvka. ]. Joĉova;[vanino, L. Bakanov, A. Nippa; Jalta, V. Pav- 
lenko; Jaransk, J. Prede, Jurjev-Povoljskij, S. Guryĉev; Kalazia, N. Ĉeredejev; Kiev, 
1. Brĵezickij, S. Loginov; Kiriloy, M. Znamenskij; Kovda, A. Sosniĉkij, Kovno, L. Frumkin, 
B.Kotcin; G. Ŝkuburs; Krasn yj, N. Arĥangelskij; Kron ŝtadt, 1. Sutokskij: Malo arĥangelsk, 
l. Visokopolskij; Melitopol. Ŝ. Kondakov. A. Lenkeviĉ, ] Orre,. G. Saar, T. Ŝĉavinskij, K. 
Zibert: Mitava, F. Vejnberg; Moskva. A.Bajanov, V. Ĉasovnikov, J. Dek, P. Gerasimov, 
E Kaul, У. Kuznecov, V. Lepiĥin, A. Markin, A. Prager, K. Ŝidlovskij; Msta, A. Krupicin: 
Nevel, D. Kurnovskij; Nejin, A. Ĉekmareva; Nikolskoje-Gagarino, N. Arĵannikav; Ni- 
kolsk, J. Zyrin: Novaja Basanj, E. Misevskij; Novoĉerkasak, M. Djujikov; Odessa, 
l. Lusenko; Omsk, F. Lange, D. Morgan-Kakuriĉkin; O rel, |. Serebrenikov; Orenburg, K. Be- 

zin; Pany. N. Glacintov; Pavlograd. P. Kadik; Pernov, M.Esna; Petrovsk, A. Alek. 
sandrov; Podpuĥta, A. Elleder; Pokrovskoje, A. Paseĉnik; Psltava, A. Zinovjev; Ri 
binsk, 3. Mackeviĉ; Rostov na Donu, P. Vasiljev; Smirnoje, V. Skibin; Sormovo, P. 
Petrov; Sosnovka, K. Ĵesikov; St. Peterburg, N. Aleksandrov, A. Asnes, A. Dombrovski, 
A. Glinka. У. Ĵilin. J. Kakurin, G. Kolovrat-Ĉervinski, V. Krivoŝ. Majnov, 1 Puĉkovskij, 
E. Radvan-Ripinski, V. Rogaĉev-Antonov, D. Rulman, R. Sakoviĉ. K. Terentjev, D. Valkov, 
D. Vejsbrui, O. Vilin-Bekker; Staryj Oskol, A. Bogdanova: Sumy. K. Efremov; Ŝurma, 

. Vorobjev; Tamojnikovo, G. Sokalskij; Ti flis, F. Avilov, M. Koĵevnikova, N. Kiriĉenko. 
Fiŝer, V. Metaks, D Naumenko, D. Petrov, M. Reŝetina, N. Reŝetin. O. Rjabova; Lmanj, 
Kudrickaja; Val!ujki, A. Kuniĉev; Varsevio, A. Brfostovski, A. Grabovski, A. Naumann, 

„ Zamenhof; Verhnij Balaklej, D, Leonjev; Verĥoturjs, N. Lapin; Verhovcevo, 
. Krjivickij; Veretje, I. Ŝirjaev; Vilno, V. Devjatnin; Vladikavkaz, M. Rodionov; Vo- 

logda, A. Petrov. 

  

  

    
       

  

    

    
   

     

      

    

>) 

— 

Примфчан!е. Членами О-ва Эсперо Rimarko. Membroj de S-to Espero estas 
считаются лица внесше членсше взносы personoj pagintaj membrajn enportojn en ku- 
въ текущемъ году. ranta jaro 

Komitato. 

  

TO 

Nomaro de ra, alilanda kaj originala literataro en Esperanto. 
(daŭrigo). 

о. 
Edelman. A. La forgesita pipo, — l. Kaminski (La Esp-sto 1893 Ne 7) 

Edgier. — Sesame, malfermiĝu,--Sam. (La Lumo 1902 Ne S--4) 

Esopo Alaŭdo kaj alaŭuidoj 
Azeno en leena haŭto | (The Esperantist 1908 № 1) 

30 elektitaj fabloj, —L. Lojko (sp. eld.) 
Eŭgenio. Ekster la leĝe —R. Kappon (Rondi. 1904 № 2--3) 

Falstati. La balano —P. Nylen (L. I. 1997 MeNe 11, 14) 

Fenelon. La simio, —M. Mehrmann (The Esper. 1904 № 

 



Flammarion. К. 
Flygare:Garlen. E. 
Foleker. E 
Forge. H. 
Froding. ©. 
Camaston. 
Gautier. A. 
Cautier. T. 
Ceijerstam. G. 
Genestet 

Geŝev. E. 
Goethe. W. 

Goyau. 
Grasse l. 

Cuthrie K, 

Hainer 

HRatlstrom P. 

Harduin, H 
Hebel 
Heidenstam, V. 

Heine. H. 

Heiss. © 
Hermani A. 
Hervilly. E. 
jokal. M. 
Ĵeromski. S. 
Karavelov. L. 
Karima 
Kingslej 
Kipling. R. 
Knapp. F. 
Konstantinov. A. 

Queiroz. E 
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  Dekdu mavadoj de la tero, —F. Postnikov (L. 1. 1998 Ni 9) 
La literaturisto kaj lia fianĉino ~O. Zeidlitz. (ap. eld.) 
Arta produktado, Jl Lundgren (L.L 1903 Xi 11) 
Haleno.— Grupato esperantista en Samoens (L. 1. 1901 № 8 
Pri humoraĵo.—P. Nylen. (L. I. 1903 Xi 3) 
La miozotoj —E. Radvan —Ripinski (Rond. 1908 №.) 
La vegetala disto —H. Remier (L. L 1005 Ni 4) 
Sinjorino Teolilo, F. Lallemeni, (L. l. 1901 Ni 8) 
Prolaga,—P. Ahlberg (L, 1. 1898 № 9) 
Malriĉaj fiŝkaptistoj—B. Tideman (Hol. Pion. 184 № 12) 
La malŝlosilo,—C. R. (L. l. 1901 X 5) 
Lasta sceno el —„Faŭistot—. N. Borovko (La Esp-sto 1894 X 
La gefratoj, —komedio— A. Grabovski (ap. sid) 
Prometeo, --P. M. (L. 1. 1901 Ni 12) 
Mondo kaj oceans,—E. Beirac (L'Esperantisto 1904 
Historia skizo de spiritisme,—Moolis (L. l. 1905 Ni 
Halloween, -- A. Motteau (L. B. 1901 № 2} 
Batalado de tigra kontraŭ le sovaĝa bubalo D. Uitterdijk (Mol. Pion 1908 Ni 5) 
Hekale,--P. Nylen (L.L 1597 96 10) 
Impresoj de libertempo. Finor (Meks. Lami. 1904 № й 
Kanitferstan,--Sam (L'Esperantiste 1902 ald 39) 
Gunnel Fatburshustru,--V. Langlet (L. l. 1867 Ni 10) 
Die Harzreise (fragm.j A. Altenburger (L. l. 1903 Ni 8) 
Pentraĵoj 2) vajaĝo,—V. Oernet kaj. A. Kofman (ap. eld.) 
La praktika komunismo,—E. (Ĝes. Esp. 1904 №№ 4, 5) 
Konsiloj al virinoj, - dialogo, I. Flourens (L'Esperantiste 1904 Ni 11) 

      

    

  

    

        

     

La supujo,—kom. S. Meyer (L'Esperantiste 1004 № 10) 
Historio de ŝtelo—A. Altenburqer (L. |, 1909 № 2) 
Sur ferdeko, —Kabe (L. l, 1904 Ni 6) 

Patrujo, —B Mriŝfev (Rond. 1902 Xi 5) 
Je Nova Jaro,—N. Haralambev (Rond 1902 № 7-8) 
Tropikaj arbaroj —E. Radvan—Ripinski (Rond. 1903 Ni L) 
La siefantido—P. Nylen (L. 1. 1900 Ni 6--7; 
Tagmanĝo de amikoj —L. Maier (L. l. 1807 № 2, 
Feliĉan Novan laron | (Rond. 1904 Ni 74) 
Bro multe da saĝo | 5 209288: ( о №5) 
Tempi passati, — 
Hinda rakonto, — C. Almeida (L. 1. 1898 № 10—10) 
Miraklo, —A. Caetano Ĉoutinho (L. l. 1903 Ne 4) 

  

Labiche E kaj Legouve E. Cikado ĉe formikoj, kom. (ap. eld) 
Labiche, Monnier kaj Martin. — La alero de la strato Lursino.~ 

La Fontain. 
Komed. (Meksika Lumi. 1904 Nee 6, 7, S, 9, 10, 
Elektitaj fabloj, -G. Vaillant (ap. eldo 
Kverko kaj kano, —H. Boncon (La Esperantista 1903 № 4
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Lassen, N, 
Leibnitz 

Lemaitre L. 

Lotter. E. 

Loveling R. 
Maĉtet. G. 

Maĵuraniĉ, F. 

Maistre 

Margitay D 
Marica 

Marnier. G. 
Marmier. X. 

Marmontel 

Masson-Forestier. 

Maupassant. G. 

Maŭrik | 
Mendez C. 

Mennais. 
Мег! тез. 
Мегу. 
Meyer. 
Mihalovski. S. 
Моегзе! А. 
Molier. 
Moreau. H 
Morel. 
Murger. 
Netto. l. 

м. 
Ne 
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La garolo kaj la plumoj de paco | 
j (The Esper. 1904 Me 

  

La karvo kaj lupo 
Nia domo,—H. C- d. (L. I. 1900 XU) 
Monadalogio, —E. Boirac (ap. eli.) 
La plej maljuna filino,--C. Lambert. (L'Esperantiste 1900 ald. 16) 

La anstataŭigita muzikisto, —V, Koldjuŝe»skij (La Esperantisto 1893 № И) 
Patro kaj patrino, —Mathys (L. l 1904 Ne 9) 
Kion faris la helaj steloj?--S. Ŝirjaev (L'Esperantiste 1902 ald. 261 

    

De malproksime Ре =. Radvan-Ripinski (Hol. Pion 1903 № 
Hejme №7) 

Vojaĝo imterne de mia ĉambre,- 5. Meyer (ap. eld) 
Bonan nokton, kara Margareto, P. Lengisl (L'Espsrantiste 1900 ald. 21) 

Alorismaj , (LL 1896 7) 
Alorismoj kaj pripensoj TALO. Coutinho (Qo, iago ne 2. 

poe в i (6 еж =) 
La peketoj de Eppis—G. Law (The Esper, 1904 № 8) 
Vinlonisto,-~A (L'Esperantiste 1903 ald. 66) 
Renkonto de Belisaire kaj Gelimer,— T. Renard (1 
Migranta familio. - L. Touchebeuf (L. В. 1904 № $. 10 
La Horlo —Stellano (L. В. 1905 34% 1. 2, 3) 
La servosoldato, ~~A, Kolman (L. I. 1896 28 5) 
Memmortigoj, — A. Grumield (L. 1. 1897 № 4) 
Preskaŭ fablo,- -L. B-n. (La Esp.sto 1894 e 8) 
Venĝo,- 1. Bourniche kaj ©. Velez (L. l. 1905 Je 2) 

L'Esperantiste 1909 № 71 

  

   Duobla tagmanĝo, —D. Uitterdijk (Hel. Fion. 1903, NeN: 4. 5, 8) 

Maljunaj lipoj kaj juna kise, -- A. Dimer (L. E 1895 prov. №} 
Perditaj steloj, - J. Janovski (La Esp-sto 1894 № 1] 
La du najberoj—F. Lallement (L. l. 1901 16 10—11) 
Mateo Falkono,—E. Bauer (The Esper. 1904 Ni 5) 
La kastelo de la „Tri turoj“—~ A Hugot (L'Esperantiste 1904 X: 4). 
La sala ŝtonego,—T. Ŝŝavinskij (L'Esperantiste 1903 Ne 63) 
Fragmento el mia taglibra —J. Kanef (Rondir. 1902 MA: 8, 11-12) 
Kontrabfakcio en XIII cenijaro,—G. (L.]. 1998 18 8) 
Vavarulo—L. Meyer (ap. eld.) 
Kanta de Iksus,—M. Vimont (Le Esderantisto 1894 Xi 1) 
Fuemterrabia —C. Devowcoux (L 1 1904 Xi 5) 
Vojaĝo de diablo—P. Lengiel (1. 1. 1901 № 1% 
La tri gutoj,- -L. Avellar (L'Esperantiste 1899 ald. 10) 
La sortdirantulino" ~A. Caetano Coutinho (Г. 1. 1901 K.9). 
Kato kun botoj (ap. eldi 
Niĵino,—E. Radvan-Pivinski (L. I. 1900 NeF6 1. 2) 
Qka legendo de Multatuli —Kaŭe (La Esperantisto 1908 № 3}



Orell. M. 
Ormeaux. P. 

Pagenstecker G. 

Payne J. 
Perec J 

Perrault CL 
Резо. В. 
Веплез. С 
Вегде © 
Ridding. L. 

Ri eck-Muller, 
Roos. M. 
Rosen. R. 
Rossenberg. 

Rydberg 

Sandaval. P 
Santos M. 
Schroder. G 
Sankta Luĉio. 
Servantes. 

Sipulusz. 
Smoaller. 

Souvestre E. 

Springer. K 
Steffens 
ŜrejnerO. 

  

Ŝubin.A. 
Tindal 
Theuriet A. 

Thompson. M 
Todorov. P. 
Topffer. R. 
Туз М. 

M 
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Amerikana fraŭlino, E. Radvan-Ripinski (La Lumo 1903 Ni 11), 
ŝnfana amo,—J. Jamin (L. [1902 N. 9) 
Vizito al Stratfordo-sur-Avono en 1901. A. Motteau [.. |. 1304 № 8) 

La sekreto de Psukceso,—F. Solis, (La Lumo 1902 Xi 5). 
Fermu la buŝen—N. Davidschon (L. 1. 1904 № 6). 

B. Spektor (L 1. 18 5.     Jakobo Pesimisto, 
Rakontoj pri feinoj, --Sarpy (ap. eld.). 
La piemonta valo pesio—O. Bisknel) (L'Esperantiste 1899 Xi 5). 
Stepreĝinto —M. Bussum (Ho) Pion. 1903 Je 7—B), 
En somera nokto, ~E. Radvan-Ridinski,—/Belg. Son, 1904, № 26) 
La okulvitroj de I'princo,—P. N-n, (L. l. 1901 9 2--3—4). 
Ĉe ia rapidfluaĵo,-P. N-n (L. E. 1901 Me 6). 
Vivo en morto,--t (L. Г. 1895 ргох. №. 
La provizoro (L. l. 1898 Ne 4) 
Honoro, — L. Meier „La Esp-sto 1893 J6 12). 
Kiel instruisto vilaĝa vizitis la palacan teatron de Vieno al ĝia lasta prozentado,- 

L. Meier (La Esp-sto 1894 № 10). 

Antikva Roma gazeto, —P, Nylen (L. 1. 1899 Ni 2). 
La knaboj—P. N-» (L. 1. 1900 Xi 3). 
La miozoto ~A, Caetano—Coutinho (L'Espepanusto 1899 ald. 6) 
Tri blindulinoj —A. Caetano Coutinho. (L. B. 1903 № 11) 
La unua gurdo, —P. Nylen (L. 1. 190 Ni 3. 4, 5). 
£i. Bickael (La Esperantista 1903 № 4) 
Don Kiheto,— ŝi 
For la viandon,—P. Lengiel (L. I. 1902 № 1). 
Terwriga aventuro de P. Fathom,—D. Lambert. (he Esper 1904 №№ 8. 9) 
La diablo fariĝinta pastro, H. Auroux—(L'Esperantiste 1903 № 12). 
La sonisto, H. Auroux (La Lumo 1902 Xi 4). 
Sinjorino de kerjohano, -H. Auroux (L'Esperantiste 1902 ald. 42--431 

   pitro, XI (La Esperantista 1903 Ni A).   

Per la lango,- J. Nienhujis GL. l. 1909 № 1) 
La mistera edziĝo, E. Bauer (The Esper. 1904 N: 10) 
En ia mezo de ĝardenoj de paradizo,» K. Sidlovskij (L'Esperantiste 1910 ald 15), 
La donacoj de l' vivo, -K. Ŝidlovskij (L' Esperantista 1800, ald. 15. 
La Himero,--E Radvan-Riginski,- (Hal Pion. 1903 NEN: 9, 10) 
En Alpaj montoj,~-E. Radvan-Ripinski (Rond. 1903 
Hejmo (L. B. 1904 X; 5). 

; F. Lallement La persikoj | (L'Esperantiste 1903 № 67) 

  

    

luĝo de virino, P. Nylen (L. i. 1809 № 4). 
Er la urbo de amo,—K. Sivriev (Rond. 1903 N: 10) 
La Majskarabo (Belg. Son. 1904 №: 27). 

La fianĉo de Aŭrelino —A. Caetano Coutinho (L. B. 1903 № 3). 
Nia itala gvidisto —Kabe (L. B. 1904 № 5} 

 



80 RUSLANDA ESPERANTISTO 

      

    

   

  

      

Tynan. K. Ĝustatempa helpo, -A Motteau (L' Esperaniiste 1903 № 64) 

Vacov, S. Etograĥiaj mirindaĵoj. ~K. Bojnov (Rond. 1903 94,5). 
Vazov. J. Sub la jugo (eltiraĵoj (Rondir. 1904 Xi 5, 6). 

Veuillov. L. La favorantino do la maristoj, —F. Solis (La Lamo 1902 № 1) 
Vikner. P.' “Tio, kion ni bezonas, —K. H. (L. 1. 1897 N. 8 -9). 

VioletGravile. La edziniĝo de la Johanjo—A. Motteav (L' Esperantiste 

Voltain Zadig—G. Blans (La Esperantista 1903 NN: 2, 9). 
Vrehlickij. J. Rabbat Tanit—j. Jenyj (L.L. 1901 Ni 12) 
Wahlenberg. A. Du kapoj kaj unu ideo, —Sam (L'Esperantiste 1908 № 15 ald ). 

Webster. Ĝ. La sono de vaŝo,—J. Ellis (The Esper. 1903 9 9). 

Wells. H. La trezoro en arbaro | | (1904 № 13. м.) 
M. Weston | The Esp. 

Strutemaklero l {. мп) 
Zeifert. М. Berele Ŝbmacol—M. Kuŝnir (L. L 1697 N 8--9). 
Zola. E. Senlaboraĵo.~-A. Grunfeld (L. 1. 1898 Xi 8). 
Zckokke.K. La deŝiraĵo en ld manika—G, Aktarĝiev (Rondir. 1904 Ni - 5, (ij 

POEZIO. 

Aceratus, La sstimo de Homero al Hektoro,-~A. Koiman (L. l. 1993 

Ackermann. Batalo, —L. Beimont (L. 1. 1904 Ni 19). 
Anakreon Interparolado dum trinkado =, so pop 103 ME т 

Antipatern La tombo de Priamo Ŝ 
Asnyk AL Vana plendo —A. Grabovski (Liro do esper.) 
Atterbom. P. Kanto de l'ventoj (L. 1. 1899 Me 8, 5) 

Becouer. G. En angulo malluma de l'salono~A. M. (Meks. Lumr. 1001 Me 5, 6). 

Bellamy. Idealismo, -D. Uitterdijk (Hol. Pion. 1904 № 2) 

Bodenstedt Edziĝo estis sn vilaĝo, -A. Semlenov (L. 1. 1908 № 3}. 
Bottiger. K. Vespero kaj baco,—Sig. Agrell (L. L. 1997 Xi 6, 9) 
Braun. W. Historio pri amo,—Sig. Agreil (L. i. 1897 X: 10) 
Byron. Kain,--A. Kolman (ap. eld.) 

Nokt en Koro,—L. Belmont (Liro de esper.) 
Li estis amata de ĉiuj siaj amikoj (The Esper, 1904 Ni 4) 

Lu mi, kara lu-~O: Reeve (The Esper 1904 № 10). 
Revajo,—A. Grabovski (Liro de esper.) 
lom Belija—A. Motteau (The Esber. LJOL Mi 55 
Nordlando,-~R. Nardenstreng kaj A. Kofman (L. [. 1900 Me 10-41) 

Le bovo kaj muŝo..-A. Naumann (Liro de esper.) 

  

(Daŭrigotaj: 

  = = — 
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